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 בעזהי"ת 

 

 פתח דבר

תי', הננו בזה    שיינא ברכהשי' עם ב"ג הכלה מ'    מנחם מענדללזכרון טוב, יום כלולת צאצאינו החתן התמים  

מיוסד על ההנהגה בעת שמחת הנישואין של כ"ק    –לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק  

 בתשורה המוסגרת בזה.  –שליט"א מלך המשיח אדמו"ר 

* 

 התשורה כוללת: 

 – ד' שבט )תאריך החתונה(    באהתועדות יום הבהיר יו"ד שבט תשי"א; והתועדויות ש"פ  )  הגהות  שערא(  

  ר"ד יחידות (  ה  ;ודשקיד    יבת שער כ; ד(  ענות קודששער מ; ג(  ענות קודש בקשר לשיחותשער מב(    תשמ"ח ותנש"א(;

שיחת ג' סיון  הנחה מ על  הגהות ברוסית    (ו  ; הרב יצחק דוב אושפאל ע"ה, ומכתב בהמשך לזה  לעטרת משפחתנו

ש"פ עקב,  )כולל הנחה פרטית מהתועדות  יומן אבי הכלה מחודש מנחם אב תשל"ד    (; ז בעריכת אב הכלה  –  תש"מ

 ; שער התמונות  (יו"ד  ;כתבים באנגליתשער מ  (ט ;"Talks And Talesהגהות על "שער    (ח  ;(כ"ב מנ"א ה'תשל"ד

 .כ"ג אדר ה'תש"נ ,לחברי מחנה ישראלחידות מיקטעי ווידיאו   יא(

 רוב החומר מתפרסם בזה לראשונה. 

תודתנו במיוחד  זו.  תשורה  עבור  אוצרותיהם  את  שפתחו  אלו  לכל  והברכה  לנתונ  התודה  מערכת ה 

RebbeDrive  ולארכיוןLubavitch Archives ,וזכות הרבים תלוי' בהם. לדפוס ים יקריםעל מסירת חומר , 

* 

ויהי רצון, שתיכף ומיד "ישמע . . קול ששון וקול שמחה" האמתי, כאשר "נזכה זעהן זיך מיטן רבי'ן", בהתגלות 

 שליט"א, תיכף ומיד ממש! מלך המשיח  כ"ק אדמו"ר  

 !יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

 משה חיים ודאבא לוין                             משה ובת שבע שמוקלער                                                 
 

 ד' שבט ה'תשפ"ב 
 ולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"אשנת המאה ועשרים לה

 ברוקלין, נ.י. 
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 שער הגהות

 שיחת יו"ד שבט תשי"א 



5 b  ד' שבט ה'תשפ"ב 

 בס"ד שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א, יו"ד שבט ה'תשי"א.

ביז שפעטער. דער חילוק איז פראנען    - פון הסתלקות  דאך פראנען חילוקים פון דעם ערשטין יאר    עס זיינען   אזוי איז א.  
  למטה ניט    1סאיי בא פשוט'ע אידין, סאיי בא גדולי ישראל, און אויך בא נשיאי ישראל, אז נאך דעם יאר גיפינען זיי זיך 

  אז   -צדיק גוזר והקב"ה מקיים, נאך מער    אז דאך    יזא  שטייטעס    .......פונדעסטוועגין...  אבערווי פריער.    למטהאזוי  
צדיק    וואס   אז אז ניט נאר גדולים צדיקים    , , נאך מער גיפינען מיר)מו"ק טז, ב. זח"א י, א(הקב"ה גוזר און צדיק מבטל  

וי  צדיק מבטל, נאר אויך אז צדיקים קענען פועל'ן א שינו  און הקב"ה גוזר    וואסאפילו  ו  אדער גוזר והקב"ה מקיים,  
  כמה רעכינט זיך אויס    )קנב, סע"ב( ועוד בכמה מקומותשבת    במסכת  בגמרא מילא איז הגם אז  בבמעשי בראשית.  

או. משא"כ וחילוקים פון יב"ח ביז שפעטער, אבער דער כלל איז בא אזא וואס איז ניט קיין בעה"ב אויף עולם ומל
אזעלכע מפתחות    דאךוואס דאס זיינען    ותחה"מגשמים,    י 'חי  2צדיקים וואס זיי האט מען איבערגיגעבין די מפתחות פון

, און פונדעסטוועגין האבין  נם )סוף סנהדרין(איי  מענטשין  ןמיט אמאל צו איי  צוויי  ביידעוואס מ'גיט זיי ניט איבער  
ב אויף אלץ,  מיר דאך גיזעהן אז צדיקים גיט מען איבער אויך די מפתחות מיט אמאל, איז ווי באלד אז זיי זיינען בעה"

  אזוי זיי גיפינען אז    זיין דארט וואו  ווי  ,זיי קענען זיך אויסקלייבין וואו צו זיין  איז על אחת כמה וכמה אז  עאכו"כ אז
 'איז בעסער.ס

דער   וכידוע וואס  וויבא דעם רבי'ן איז דאך גיווען אהבת ה' אהבת התורה און אהבת ישראל איין זאך,    ב.
: אז ואהבת לרעך כמוך איז א כלי  )ראה שיחת יט כסלו תרפ"ט. התמים ח"ד עמ"ה( אלטער רבי האט גיזאגט 

מילא בפארבונדין,    בא  גיוועןינען  צו ואהבת את הוי' אלקיך, איז ווי באלד אז די דריי זאכין זי  )פירוש וביאור(
זיו השכינה, צו זיו תורתן ועבודתן נהנין מאיז הגם די ענינים פון למטה זיינען דאך מעלים, זיי זיינען מבלבל צו  

ניט גימאכט קיין חשבונות און    קיין מאלאון אויך צו העכערע ענינים, פונדעסטוועגין ווי באלד דער רבי האט  
)יומא   דאךעס שטייט    ע"ד וואסהאט פארבייגין זיינע גשמיות און אפילו זיינע רוחניות צוליב אידין, וואס  

אז אזוי וועט זיין אויך  איז ער א פארזיכערטער    מובטח  –  בהנהגה טובהתיו  רוב שנו  אויב יצאואז    לח, ב(
ומכ"ש א צדיק א חסיד, וואס האט זיך כל ימיו מוסר נפש    ,אפילו בא סתם אידין  אויך , וואס דאס איז  ווייטער

ין דא, און  זיין נפש הטבעית און אפילו דעם נפש האלקית, איז דאך גיוויס אז אויך איצטער וויל ער זי  ,גיווען
 שאם רוצה יכולה לבוא לפה.   )שבת שם(כמ"ש התוספות ווועט ער גיוויס זיין מיט אונז,   -ווי באלד ער וויל 

 ___ 

)עיין רמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"ב וה"ח. ולהעיר מלקו"ת צו  ]אצל התיבות "נהנין מזיו השכינה", כתב:[  
 רפ"ב. אגה"ק פי"ז ועוד(. –הראשון  –ד"ה ששת ימים 

)עיין זח"ב רי. תניא פל"ט: זיו תורתן ועבודתן . . משא"כ  ]אצל התיבות "און אויך צו העכערע ענינים", כתב:[  
 באצילות כו'(. 

 ]ואח"כ כתב )בסימון שני חיצים(:[

 להעמיד בהערה 

 ]עיין רמב"ם כו'[א( 

 ]עיין זח"ב כו'[ב( 

________ 

 זיך זיי", ושינה הסדר כבפנים. גיפינען  תחלה נכתב "( 1
 תחלה נכתבו התיבות "מפתחות פון" יחדיו, וסימן להבדילן.  (2
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   –הגם עס איז דאך שיין נאך דער ערשטער הילולא   ? אז,בנוגע אל הפועל מיטדאס  בריינגט איזוואס  ג. 

  ..... , ווייל מ'דארף"יא"צדער ערשטער  "אויס צו זאגין אדער שרייבין דעם ווארט    זיךבכלל מייד איך    *  3
 , אז מער קיין יא"צ וועט שוין ניט זיין, און איבער א יאר וועט שוין זיין דער והקיצו ורננו שוכני עפר  האפען

די ערשטע הילולא, וויילע עליות וועט   איך זאג  -והוא בתוכם, דערפאר זאג איך ניט, דער ערשטער יא"צ, נאר  

ד  דאך נאך  איז  אויך,  דאך ח"  -הילולא    רערשטע  עריזיין שפעטער  דער  קען  אין  א חלישות  ווערין  וח"ו  ו 
התקשרות, דארף מען וויסין אז אדרבא ואדרבא, די התקשרות דארף נאך ווערין שטארקער. און אזוי ווי דער 

אויף קענען   .....רבי איז דאך איצטער עולה בעילוי אחר עילוי, דארף מען זיך אויך אננעמען מיט כחות נוספים
 מיטגיין.

דאס איז אויך די תשובה צו די וואס פרעגין, צי נאך יו"ד שבט דארף מען אויך זאגין קאפיטעל ע"א,   און  ד.
און נאכדעם    .,די תשובה אויף דעם איז אז מ'דארף זאגין ביז י"ב תמוז  איז   .,און ביז ווען דארף מען זאגין

 דארף מען זאגין ווייטער.

, צי לאחר ההסתלקות איז אויך  גרמב"ם מיט דעם ראב"ד  א פלוגתא פון דעם  פראנעןעס איז    יש אומרים אז
איז שייך א ענין פון גידול און עלטער ווערין,   עס  דארטיןצי    הוספה בזמן,  יום הולדת, אוןפראנען דער ענין פון  

ס'איז פראנען צוויי ראיות אז אויך לאחר ההסתלקות איז שייך די ענינים. איין ראי' איז ווארים עס איז דאך א  
נשמה, ה  אויך פאר דער  ת'עלי  איא"צ איז דאך    וואס.  ,הג בכל תפוצות ישראל, צו פראווען יא"צ אלע יארמנ

. נאך א ראי' איז, וואס ס'איז הוספה התלוי' בזמן  עליותנשמה איז אויך שייך    דער  דיאיז דאך א ראי' אז בא  
זיין    ער הא  עס איז גיקומען צו איםדעם רבי'נס א רשימה, שרייבט ער דארטין א חזיון לילה, אז    איןפראנען  

.  (דתהליםד אין וואסא דרוש אויף קאפיטעל פ"ד  אז מוועט זאגעןהאט אים גיזאגט  אוןפאטער דער רבי נ"ע, 
דער רבי וואס יעמולט איז  ,  הדתש"  איז פון כ' חשון   אין יאר   האט דער רבי גישריבין אין אמריקהדי רשימה  

דאמאלס    וואס דאס האט א,  מיום הולדת פון דעם רבי'ן נ"עאון אכטציק יאר    ר יפ  יידרגיווארין    נ"ע אלט
האט דאך גירעדט אז  מ'  מען  –.  הוכידוע במנהגי אמירת תהלים  – שייכות צו קאפיטעל פ"ד    די  אןענדיגט זיך  

ווי באלד דער רבי האט אזוי גישריבען וועגין דעם    נמצא אז  .,ענינים  כמה וכמה  אלעדער רבי האט באווארינט  
רבי'ן נ"ע, האט ער אזוי אפגע'פסק'נט אויך אויף זיך, אז אויך איצטער איז בא אים פראנען יום הולדת, און  

 אחר אויך איצטער איז בא אים פראנען עליות בעלוי 

 ___ 

 ג( ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"ד ובצפנת פענח שם.

 ]המשך בעמוד הבא[ ד( ז"ל הרשימה )הועתקה מגכתי"ק כ"ק מו"ח אדמו"ר(: ב' כ' מ"ח. היום הוא 

 ובהשמטות שם(. 45ה( ראה הערה במפתח מאמרי כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע )ע' 

________ 

 הכוכבית פירושה סימן להתחלת פיסקא בפ"ע.  (3
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זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שנולד ביום ב' חיי שרה בעשרים לחדש  יום הולדת הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק  ]המשך[  
 מ"ח בשנת תרכ"א בשעה תשיעית בקר. 

בחלומי ראיתי את הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק בבגדי ש"ק ובפנים צוהלות במאד. ואמר במעת לעת זה שנתמלאו  
סדר הנה כל אחד  שמונים וארבע שנים לירידת נשמתי בעולם התחתון הנה יהיו אצלי אורחים טובים וכפי ה

 עכ"ל בהנוגע לעניננו.  –מכ"ק רבותינו ואבותינו הק' יאמר דרוש על פסוק דקאפיטל פד.  
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 הכנה צו שפעטער.  א  בתור נארעילוי, וואס נאך יעדער עלי' קומט אויס אז די עבודה הקודמת איז גיווען  

  דא   גיווען, איז פראנען כמה סוגים,  געגעבן אויספירן  גישיקטצווישין די שליחות'ן וואס דער רבי האט    ה.  ב.
עסק והדומה,    םאזוינע וואס בגלוי איז גיווען צו זיי די הוראה אין גשמיות, ד.ה. זיי זאלין זיך עוסק זיין אין עניני

בגלוי איז    איןאזיינע, וואס אויך    דא  און גיווען  וה.ומצ  ,ת איז גיווען א ענין פון תורהואבער די כוונה פנימי
גיווען צו זיי די הוראה אין רוחניות, דאס מיינט אז דער רבי האט זיי גישיקט וועגין א ענין פון חנוך, חיזוק  

 ן מיט קינדער א' ב'. עלערנ -, ביז  , אדערהתורה, הפצת היהדות

א ענין פון גשמיות איז דאך מובן אז דאס איז מער ניט ווי    כשם ווי די וואס די הוראה צו זיי איז גיווען אין 
  וואס,  מסחר, אזוי ווי דער ענין פון  ומצוהת פון דעם איז א ענין פון תורה  וחיצוניות בלבד, און די כוונה פנימי

חומש, אדער נאך   אצוליב צדקה, מעשר אדער    איז דאך  -אין דעם    עיקריתדי כוונה    עסק בכלל, איז דאך

  און דער   די   וואסצדקה,    -ווי ס'איז מבואר אין אגה"ק אשר בזמן הזה איז דער עיקר עבודה    בפרטו,  מערער
אזוי אויך די וואס בגלוי איז גיווען צו זיי די    ..... גאנצע  אסד  יחלק וואס מ'גיט אוועק אויף צדקה איז מעלה ד

לגבי די   -   בלבד.ת  וחציוני  די הוראה  מער ניט ווייסין אז דאס איז  הוראה אין א ענין רוחני, דארפין זיי אויך וו
 ת וואס ס'איז פראנין אין דעם.וכוונה פנימי

להאי והאי  ,  לדאקליפה    לגו מוחא האי  לדא ודאדא מוחא    )ח"א כא(מאמר הזהר    עס איז פראנען אועל דרך  
דאס איז פנימיות און מוחא לגבי די נידעריקערע דרגא, איז    אויף דעם וואס  אזד.ה. אז ניט קוקענדיק    להאי.

אויך די וואס די    ,אלע  איז  דארפיןמילא  בקליפה לגבי די העכערע דרגא.  הדאס אבער מער ניט ווי חציוניות ו
אריינטראכטען זיך, צו דאס איז שוין  שטענדיקהוראה צו זיי איז גיווען וועגין א ענין רוחני, דארפין זיי אבער 

אז כשם ווי די וואס   -און   וקרוב לומר,  ,ער תכלית המכוון, אדער ס'איז מער ניט ווי חיצוניות וקליפה בלבדד
האט   דאסחיצוניות בלבד וואס    אדי הוראה צו זיי איז גיווען אין א ענין פון עסק, איז דאך דאס מער ניט ווי  

י איז גיווען א ענין פון הפצת התורה חזוק היהדות ת. אזוי אויך די וואס די הוראה צו זיואין זיך א כוונה פנימי
 ת לגביוחיצוני הוראהוהדומה, איז דאס אויך מער ניט ווי 
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 ת וואס אין דעם. ודי כוונה פנימי 

דוקא ערי   ולאו -  איך מיין ניטוועגין הפצת היהדות,    ,האט זיי גישיקט אין ערי השדה  רבי  די אלע וואס דער  ו.
, איז דאס זיךניט געפינען    זיך  נאר , נאר ווי באלד אז מ'איז ארויס פון רבי'נס היכל, איז וואו מ'זאל  ממשהשדה  

לגבי דעם רבי'נס היכל וואס דארטין האט ער צוגענומען אויף יחידות, דארטין האט ער   -א ענין פון שדה  
, הייסט דאס שוין שדה,  אה ווי נאר מ'איז אריבער מעבר לאסקופ  איזגידאוונט און דארטין האט ער גילערנט,  
ן איז פראנען  דארף מען וויסין אז אין אלע שליחותי'  -לשבת בית    ,וויל דארטין פעלט זיך דער תפארת אדם

החסידות, ווי דער רבי האט גיזאגט    4מפיץ זיין תורת   -ת איז  ות, וואס די כוונה פנימיואין דערוף א כוונה פנימי
און דאס    .אז דער אלטער רבי האט ניט גיוואלט מאכין חסידים פאר א מפלגה, נאר דאס איז פאר אלע אידין

 איז דער יפוצו מעינותיך חוצה, וואס דאס איז א הכנה צו ביאת המשיח.

דרגא גיפינט מען   רקודש. א פינפטע  חולין, מעשר, תרומות, און  :פיער דרגות  איז דא  גיפינט מעןבכלל    ז.  ג.
ניט מספיק    אויף דעם   דאסוואס    ,)חגיגה ספ"ב(חטאת    מי  פרת  - אפילו טהור לקודש  .  לטהורים  אויךאיז 

און דער רבי האט    ,נפש רוח נשמה חי' יחידה  :אזוי אויך אין נפש איז פראנען פינף דרגות  )חגיגה ספ"ב(.
 גירעדט מיט איטליכין לפי אופנו.

ווי עס שטייט ונפש כי תחטא. דערפאר די הוראה בגלוי צו א דרגא    ,נפש בכלל איז שייך צו א ענין פון חטא
א ענין פון גשמיות. רוח נשמה ווער רעדט חי יחידה איז שיין העכערע    איז געווען  האט גימוזט זייןפון נפש  

  , כ"א לפי מדרגתו. מ'דארף אבער וויסען ,גיווען אין העכערע ענינים איזדי הוראה צו זיי  איזדרגות, דערפאר 
אז כשם ווי נפש איז דאך מער ניט ווי א הכנה לגבי העכער, אזוי אויך רוח נשמה און אפילו חי' יחידה, זיינען 

חמשה שמות    )ב"ר פי"ד, ט(עצם הנשמה, ווי דער לשון איז    םרצו דע  כלי  הכנהמער ניט ווי א שם און א  
אויף דער עצם הנשמה, און אין די חמשה שמות גייט אריין אויך יחידה. ד.ה.   ךסנקראו לה, וואס לה גייט דא

 עצם הנשמה.  םרצו דע כליאז אויך יחידה איז מער ניט ווי א שם און א הכנה 

האט מען געמיינט און געוואלט    -ש  צו נפ  נארבמילא מובן, אז רעדענדיג צו יחידה חי' נשמה רוח אדער אפילו  
האבין איצטער   , וואסדי אלע וואס האבין גיהאט א שייכות מיטין רבי'ןדערגרייכען עצם הנשמה. ולכן מובן אז  

   אף לאקדושה  שבדבר  כלא שייכות אויך שפעטער, ווארים  ןיוואס במילא וועלין זיי האב -א שייכות 

 

  

________ 

 וסימן להבדילן. תחלה נכתבו התיבות "זיין תורת" יחדיו,  (4
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, דארפין זיי וויסין אז אין די אלע )שער הכוונות דרושי ויעבור ד"א( מקומו  משמסתלק מניח שרשו ב  נעקר 
פנימיות   -  איזהוראות וואס זיי האבין גיהאט פון רבי'ן איז פראנען א כוונה פנימית, וואס די כוונה פנימית איז  

יווארין דורך דעם  וואס איז נתגלה ג  הכלליתדער יפוצו מעינותיך חוצה, ד.ה מפיץ זיין תורת החסידות    התורה,
דורך דעם אלטין רבי'ן והבאים   ותורת חסידות חב"ד וואס איז נתגלה געווארען  און בעש"ט והבאים אחריו,  

 , וואס יעמולט וועט זיך אויספירין די כוונה פנימית.- ועד בכלל ביז דעם רבי'ן  -אחריו 

 און  .,כל בני ישראל יהי' אור במושבותםיעמולט אז מ'וועט אויספירין די כוונה פנימית, וועט זיין ול  און  ח.
אין די פריערדיקע    –  ., ובני ישראל יוצאים ביד רמה)פ' בשלח(עס וועט זיין ווי ער זאגט אין היינטיקער סדרה  

און    –  .דער ענין פון גאולה  -  )פ' בשלח( הויבט זיך אןאין היינטיקער סדרה    אוןסדרות רעדט זיך וועגין גלות,  
תחה"מ מן התורה, אז   )סנה' צא, ב(עס וועט זיין אז ישיר משה, וואס פון אז ישיר משה לערנט מען ארויס  

א וא"ו המפסיק נאר א    ניט  אןובני ישראל, און    –פון אונזער דור    –משה  בקרוב ובעגלא דידן וועט זיין ישיר  
הוי' מלכותי'    - און עס וועט זיין הוי' ימלוך לעולם ועד, און אויך אויף תרגום    .ז(ישיר ל' יחיד   -וא"ו המחבר  

וועט מען זעהן דעם רבי'ן בעיני בשר און ער וועט אונז    אמןקאים לעלם ולעלמי עלמיא. אז במהרה בימינו  
 אמן. -ארויסנעמען פון גלות לגאולה האמיתית והשלימה  

אזלת לקרתא עבד כנימוסא. דא אין אמריקה האט מען    :ט גיזאגט. דער רבי קומענדיק אין אמריקה, האט  ד
א    -  דאסהייסט    עס  און אמריקההרעיון,    את  עלהמבהיל    א דבר  -חידוש. נאך בעסער  א דבר    אכרוזליב הערין  

 : .אזלת לקרתא עבד כנימוסא -סטייטמענט. איך ווייס אפילו ניט צי עס דארף זיין אזא סדר, אבער 

בת ה' אהבת התורה און אהבת ישראל, איז כולא חד. מ'קען ניט פאנאנדער טיילין צווישין  די דריי אהבות אה
זיי, ווארים עס איז כולא חד ווי איין עצם. עס בריינגט זיך אין חסידות בשם הבעש"ט און דער בעש"ט בריינגט  

אתה תופס בכולו. ווי באלד אז די אלע דריי איז    מן העצם  וכשאתה תופס במקצת העצם  :דאס בשם ראשונים
אז אין יעדער איינעם פון זיי איז פראנען אלע דריי, ווארים כשאתה תופס במקצתו    , מילא מובןבאיין עצם, איז  

 אתה תופס בכולו. 

אויב עס איז דא אהבת ה', נאר עס איז ניטא קיין אהבת התורה און אהבת ישראל, איז א הוראה אז עס פעלט  
אויב עס איז פראנען אהבת ישראל הגם עס איז דאך פון די מצוות שכליות   -אויך אין אהבת ה'. לאידך גיסא  

  ,ם, איזתשהשכל מחייב

 ___ 

 ז( עייג"כ שמ"ר פכ"ג, ט.
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קומט מען צו, צו אהבת התורה און אהבת ה', ווי עס איז ידוע אז דער רבי צ"צ, דורך דעם וואס ער  ,סוף סוף 
האט אנטליען א אידין א גמ"ח, איז ער צוגיקומען צו אזוינע ענינים וואס ער איז ניט צוגיקומען צו זיי דורך  

 תורה ועבודה. 

'זעהט א אידין וואס ער האט אהבת ה' און האט  און דעם סטייטמענט דארף מען מכריז און מודיע זיין. אז מ
, אז אהבת ה' אליין אן אהבת זייןניט קיין אהבת התורה ואהבת ישראל, דארף מען אים זאגין ער זאל וויסין  

ט אהבת ישראל אליין, אאז מ'זעהט א אידין וואס ער ה  -התורה וישראל קען קיין קיום ניט האבין. לאידך גיסא  
דארף מען זעהן אז זיין אהבת    דארףצובריינגען צו אהבת התורה און אהבת ה'. אויך  דארף מען אים זעהן  

ישראל זאל ניט באשטיין נאר פון דעם וואס ער גיט לחם לרעבים ומים לצמאים, נאר מצד זיין אהבת ישראל  
 זאל ער צובריינגען אידין צו אהבת התורה און אהבת ה'. 

זאמען, וועט דאס זיין א חוט המשולש וואס לא ינתק. און דאס וועט און אז עס וועט זיין די דריי אהבות צו
צוליב דעם וואס   געקומען  גיוועןאויך בריינגען צו דער גאולה, ווארים כשם ווי דער גלות האחרון איז דאך  

רצנו,  , וואס דאס איז גיווען די סיבה אויף דעם גלינו מא)יומא ט, ב(גיווען דער היפך פון אהבת ישראל    5עס איז
 אזוי איז דורך אהבת ישראל וועט זיין די גאולה במהרה בימינו ממש.

שליחות שהעמיס עליו כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ    ......בענין  אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א)אחד שאל    י.  ה.
 ענה:(ו כ"ק אדמו"ר שליט"א:( אמרו זי"ע

איז אלט גיווארין פופצען יאר האט אים דער רבי נ"ע גינומען צו זיך בתור זיין מזכיר    דער שווערווען דער רבי  
, האט וואס איז דאן פארגעקומען )כמדומה אין קאוונע(אין עסקנות הכלל. אויף א גיוויסע אסיפת הרבנים  

ן גיווען יונג, פופצען אזוי ווי דער רבי איז נאך דא  פארשטעער.  ......דער רבי נ"ע גישיקט דעם רבי'ן בתור זיין
רשב"ץ איז גיווען   דער.  'ןרשב"ץ  -  דער  מלמד  , זייןדער רבי נ"ע מיט גישיקט מיט אים  דערפאריאר, האט  

  מיט אים הגם ער שיקט אים טאקע    רבי נ"ע,גיזאגט  אבער אנהאט אים  רבי נ"ע    6א קלוגער איד, דער  זייער
 ן, וועט זיין אלץ גלייכער. עיוואס ווייניקער ער וועט זיך מיש אלץ זמיט, פונדעסטוועגין זאל ער וויסין א

וואס דארף מען זיך מישין אין דעם רבי'נס   -ובמכל שכן פון דעמאלט    מילא  (וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:)
מען דארף אויספירען דעם   און וואס  .,עותדארף אים ניט געבין קיין עצות און ניט זאגין קיין ד  מען  ?!,ענינים

וועט זיין אלץ   -מיט אייגענע פירושים  ווייניקער מ'וועט זיך מישין    וואס ער האט געוואלט, און וואס  , אוןענין
 גלייכער. 

 

  

________ 

 תחלה נכתבו התיבות "עס איז" יחדיו, וסימן להבדילן. ( 5

 ושינה הסדר ותיקן כבפנים.   –תחלה נכתב "האט אים גיזאגט דער רבי נ"ע, הגם כו'" ( 6
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*  *  * 

 ( טרם פתח את המאמר אמר:ואמר המאמר ד"ה באתי לגני )יצא בחוברת בפ"ע(. ) ו. יא.

, והתחיל  באתי לגני  :אין דעם מאמר וואס דער רבי האט ארויסגיגעבין צו זיין יום ההסתלקות, הייבט ער אן
ה...  שני פעמים, הפסקה הא' היתה בקטע  הפסיק    באמצע המאמר. . )עד סוף סעיף ג. אחר כך  .  את המאמר

)אח"כ ציוה  וגםכ"ק מו"ח אדמו"ר האט מחבב גיווען דעם ניגון. ש :( וצוה לנגן ניגון ה"בנוני". ואמר אות...
נ"ע.    לנגן אח"כ המשיך המאמר:( והנה נאכדעם ואס ער איז מבאר אין מאמר דעיקר  ניגון מכ"ק אדמו"ר 

  הפסקה הב' היתה בקטע.... אות.. וצוה ו)עד סוף סעיף ה. אח"כ הפסיק וציווה    שכינה בתחתונים הייתה . . .
אח"כ המשיך המאמר:( והנה בסיום  ניגון מכ"ק אדמו"ר הצ"צ.  ו  ואח"כלנגן ניגון מכ"ק אדמו"ר מהר"ש,  

וה לנגן יצ דלקמןשיחה חלק ה איזהבהפסק ואמירת המאמר  אחרי המאמר איז ער מבאר . . )עד גמירא. אחרי
 כדלהלן.  .בבות(הדמו"ר הזקן )בן ד' ניגון מכ"ק אדמו"ר האמצעי וניגון כ"ק א

*  *  * 
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איז אפילו )אחרי המאמר אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:( איצטער הערט זיך איין אידין. בכלל בא חב"ד    יב.  ז.
די רביים.  אנ א אליין טאן, ניט פארלאזין זיך אויף  7מען דארף דער עיקרהאט מען גימאנט איז  בא די נשיאים

, ואס דארט איז דאך געווען די שיטה וצדיק באמונתו וואס דאס איז דאך דער הפרש צווישין פולין ביז חב"ד
אליין טאן, מיט די רמ"ח אברים ושס"ה גידים   מיר אלע  מען  פןףדאר  מילאאיז    יחי' אל תקרי יחי' אלא יחַיֶ'.

פון גוף, און די רמ"ח אברים ושס"ה גידים פון נשמה, עס שטייט דאך הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. איך 
אבער ,  מ'זשאלעוועט ניט קיין ארבעט  .,העלפין וויפיל מ'וועט קענען  מ'וועטפון העלפין.    ח"ו  פזאג זיך ניט א

ניט אליין  מילא  במיראת שמים,  הכל בידי שמים חוץ   וועט    -אויב מען טוט  וואס מ'גיט   דאוואס  העלפין 
לייגט זיך ניט קיין פייגעלאך אין בוזים.    דער רבי פלעגט אמאל זאגען:כתבים, מ'זינגט ניגונים, מ'זאגט לחיים.  

 קדושה.  אף צו -דעם שטות דלעומת זה און דעם קאך פון נה"ב  דעםאליין מהפך זיין  טדארפ מען איר

, אזוי אויך דעם בית המקדש האט דוד אליין גיקענט אלייןדעם משכן האט משה אליין גיקענט מאכין    יג.  ח.
ווען דער רבי האט גישריבין די ספר תורה לקבלת    אזוי אויךמאכין, נאר ער האט גיוואלט מזכה זיין אלע אידין.  

וויל האבין די השתתפות    8פני משיח צדקנו, האט ער גיזאגט אז ער וויל ניט דעם ענין פאר זיך אליין, נאר ער
די דירה בתחתונים וואס   פשיטא אז   אזוי אויךפון אלע אידין, כדי צו מזכה זיין דער מיט כלל ישראל. און  

אלע אידין. יעדערער דארף אליין טאן,   מיר אלע אוןמשתתף זיין    אויךדעם    אין  צוארפין זיך  מ'דארף מאכין, ד
ממלא זיין זיין שליחות. עס איז גיבליבין נאר פכים קטנים, און אז מ'וועט דאס אפטאן וועט זיין דער ועלו 

ס איז דער כללות העולם  מושיעים, אז די שלש קליפות הטמאות וועט מען מדחה זיין און קליפת נוגה וואס דא
אויספירין    יעמולטוועט זיך    וועלען דאמאלס ג' קליפות הטמאות בטל ווערען און עסוועט מען מעלה זיין,  

 בתחתונים. לו ית'עס וועט זיין דירה  און ,דער תכלית הבריאה

)צוה לנגן אחד הניגונים מכ"ק אדמו"ר האמצעי, ואחרי הניגון אמר:( מ'האט דאך גירעדט יט כסלו אז    יג.  ח.
מ'זאל מסדר זיין חלוקת המשניות און יעדער איינער זאל נעמען פינף פרקים מסיים זיין ביז יו"ד שבט, וואס 

 .... ישראל אז צו א סיום זאגט מעןאזוי ווי עס איז דאך א מנהג    מילאגיוויס האבין דאך אלע מסיים גיווען.  
 אפאר ווערטער בקיצור.  אענין בזה ...וועל איך זאגין מילא -בהסיום  ווערטערעפעס 

ד  עריאין ד וואס פאר  מאימתי מיטמאות   ....דבש  חלות  כוורת  זאגט ער:  שטייטמשנה    רלעצטע  ערימשנה 
י"א בפי' ר' האי גאון  בית שמאי אומרים משיהרהר, )יש עוד גירסא משיחרחר, אמנם גירסת    משום משקה

 ד.ה. הוא משיהרהר( בה"א משירסק.  -ועוד 

אז בית שמאי האלטין אז מיט מחשבה אליין שטעלט זיך איבער א זאך. און בית הלל האלטין אז מ'דארף  ד.ה.   
 האבין א פעולה. 

זיין   דאךלעתיד לבוא וועט    אבער  איז  פונדעסטוועגיןקום ב"ה אינה משנה,  ב"ש במ  איצט איז דאךהגם אז  
פרייטאג באטאג איז דאך דא דער  אזוי ווי איצטער גייט דאך שיין צו לעתיד לבוא    -, און  ח(הלכה כבית שמאי

זאל מען   איז...מיט מחשבה אליין    -אז    ,בית שמאימילא איז די הלכה כ  ענין פון טועמי', טועם זיין פון דעת
 שוין איבערגעשטעלט ווערען.

  

________ 

 תחלה נכתב "דארף מען", ושינה הסדר כבפנים. (7

 תחלה נכתבו התיבות "נאר ער" יחדיו, וסימן להבדילן.  (8
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פראנען כמה פעמים עשרה, ובפרט אין ביהכ"נ וביהמ"ד,   דא  אכל בי עשרה שכינתא שריא. ובפרט אז ס'איז  יד.
ווארים ס'איז דאך פראנען א מעלה אין ביהכ"נ לגבי ביהמ"ד און אין ביהמ"ד לגבי ביהכ"נ. היינט איצטער אז  

  9בית המדרש, און עס איז פראנען כמה פעמים עשרה, וביתר שאת ויתר עז אז במ'גיפינט זיך אין ביהכ"נ און  
מ'גיפינט זיך אין רבי'נס ד' אמות וואס דא האט ער גילעבט כמה וכמה שנים און דא האט ער גידאווינט, מילא  
שטייט דאך יעדער איינער אין א התעוררות אז פון היינט אן וועט ער זיין כדבעי למהוי, און אזוי ווי עס גייט  

און עס וועט זיין די יציאה מן המיצר    ,בערדאך צו לעתיד, איז הלכה כבית שמאי אז מחשבה אליין שטעלט אי
 אל המרחב. 

איז ער מסיים, לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. אזוי   -  במשניות  -צום סוף    יד.טו.  
אראפ    נעמט מען  גייט, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. וואס דורך שלום  זאגען מיר אויךאויך    שטייט

זיין דער כלי מחזיק    .....זאלס'עס  אז מ'נעמט אויף זיך    ,. מחשבה מועלת איז10הגבלותו  הסתריםואלע העלמות  
וואס אויך יעמולט לייענט מען שמע, ווי ער זאגט אין   ,שלום, יעמולט וועט זיין די יציאה מערביןברכה זה ה 

התחלת המשניות מאמתי קורין את שמע בערבין, אויך אין ערבין מאנט מען מ'זאל דערהערין הוי' אחד ושמו  
לייענען    אבעראחד.   וועט מען  איז   שמע בקרוב ממשדורך שלום  פון שחר  הגם דער טייטש  וואס  בשחר. 

אז ערבין גופא  איר  יתעט דאס נהפך ווערן צום טייטש שחר טאג. און לילה כיום  שווארץ, פונדעסטוועגין וו 
 וואס מ'וועט זוכה זיין צו דעם בעגלא ובזמן קריב. , וואס דאס וועט זיין בביאת משיח צדקנו .ט(זאל מאיר זיין

האט דערציילט    , ואחרי הניגון אמר:( דער רבי–בן ד' בבות    –)צוה לנגן ניגון של כ"ק אדמו"ר הזקן    טז.   ט.
נשיאות בא זיין פאטער דער רבי נ"ע    עניני  דימען  עמען איבערנונגיאיבע   זיך גערעט וועגעןהאט    ן עסראז ווע

האט ער גיבעטין אז עס זאל זיין בחסד וברחמים. אויך האט דער רבי גיזאגט, אז בימיו יהי' הדבר הזה, וואס  
ווי עס שטייט אין ירושלמי און בריינגט   -עס איז קיין קשיא ניט    אוןער האט דאן גירעדט וועגין ביאת המשיח.  

תחת ממשלתו והנהגתו איז אפילו   ביראה מלפניואז אויב עס פירט זיך  ים. רמז עא()שופטזיך אויך אין יל"ש  
 אז ער איז דא. נאךהייסט דאס  שפעטעריאר  צואנציג פערציק

תרפ"ג האט    בשנתזיך פארהאלטין? איך האב גיהאט א בריף פון א אידין, שרייבט ער אז    עסוואס האט    פאר
זאל פארן צי ער  רבי'ן  גיפרעגט דעם  עם    ער  און האט  עת.  לכל  גיענפערט,  רבי  דער  איטליא האט עם  אין 

ן א עצה ער זאל פארן אין תומכי תמימים. איצטער איז ער גיקומען אין איטליא שרייבט ער מיר אז עגיגעב
 יאר צוריק. 27איצטער האט ער פארשטאנען וואס דער רבי האט עם גיזאגט מיט 

יארין, בא אונז וועט דאס זיין שנעלער, מ'דארף   ח"ו אזוי פיל דויערין בא אונז וועט דאס ניט גי  מ'דארף.... אז
יעמולט וועט זיין   וואס, והנחות נאר משלים זיין די עבודה מיט די פכים קטנים, מ'דארף משנה זיין די רגילות 

 יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין,  לקאסת

 ___ 

 ט( במאמר אחש"פ נת' בארוכה.

 

  

________ 

 נכתבו התיבות "עז אז" יחדיו, וסימן להבדילן. תחלה ( 9

 ושינה הסדר ותיקן כבפנים. –תחלה נכתב "העלמות הגבלות והסתרים"  (10
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 די כוונה העליונה.  .......אויספיריןאון עס וועט זיך  

)טרם צאתו אמר:( כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון, אז עס וועט זיין שמחה וואס יעמולט וועט במילא  יז.  י.
,  והגבעותן צום רבי'ן וועלין זיין באחדות, יעמולט איז אויך ההרים  יזיין שלום, אז די אלע וואס זיינען צוגיבונד

וועלין ניט מעכב זיין, נאר זיי וועלין נאך מסייע זיין, וכל עצי השדה וואס זיי זיינען ניט   איז ניט נאר וואס זיי
זיי זיינען אילני סרק, וועלין זיי עושה פירות זיין, כמאמר רז"ל עתידים אילני סרק שיעשו   אוןעושה פירות,  

  וואסזאל זיין שלום. די אלע וואס האבין א שייכות צום רבי'ן זאלין זיין באחדות,    עס, נאר בתנאי אז  י(פירות
אף אונז אלעמען העלפין מ'זאל אויספירין די כוונה וואס דער רבי האט    11יעמולט וועט דער אובערשטער

 זיין.  נאראיבערגיגעבין, וואס דאס איז דער תכלית הטוב וואס עס קען  ארויפגעלייגט און אונז

_ __ 

ב"ר פ"ה, ט דלר"פ קודם החטא עשו כל אילי סרק  ג"כ  ןועייי( בסוף כתובות: אילני סרק שבארץ ישראל, אבל  
 יעשו פירות. ועייג"כ ב"ר פ"ה, ט. דכל אילני סרק  ג"כבתו"כ ר"פ בחוקותי משמע פרות. ו

 ___ 

 :השמטה במאמר דיו"ד שבט 

 וצ"ע. ואואגרת תימן להרמב"ם דמשמע דאפ"ל נביא גם מעוע"ז.  ג"כבסוף הערה ח( נשמט: ועיין

בסוף הערה יט( נשמט: ולכאורה צ"ע מס' הגלגולים פי"ט הובא בלקו"ת פ' צו ד"ה והניף. ואולי יש ליישב  
 עפמ"ש בס' הגלגולים פ"ז הובא בלקו"ת שה"ש בסופו.

 

 

  

________ 

 תחלה נכתבו התיבות "דער אובערשטער" יחדיו, וסימן להבדילן.  (11
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 שיחת ש"פ בא תשמ"ח 
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 עמוד א 

 ס"א 

 געווען בשבת פרשת בא . .  דאך. . וואס די הסתלקות )בשנת תש"י( איז 

 ___ 

 למפטיר . . )מה טוב(  ( 2

בנתינת הצדקה וכיו"ב( והוספה בלימוד התורה    כמו. . בנוגע לשאר המנהגים הקשורים עם הכנות להיארצייט )
 לקיימם גם בימי השבוע שלאחר השבת . . להשלימם ופשיטאאפשר 

בשלח(   הבאה, פ'בפרשה    שהיא  שהוא גםה"ת דתפלת מנחה )יאשהעלי' בשבת יכולה להיות בקר  את"ל. . ואף  
. . 

 כ"ק מו"ח אדמו"ר בקשר ליארצייט של אביו . . שמיוסדת על הצעת ולהעיר שכן הציע( 10

 (.. וראה ב"ר ר"פ . .)תהלים לז, יחשעליהם נאמר "יודע ה' ימי תמימים" ( . . 11

 ( לחיות בלא לב . . עכ"פאפשר )לבע"ח  ( ועד שלכמה דיעות13*

 התיבה הוא באות מ"ם . . כל( . . והרי ראש 17

 

 עמוד ב

 ס"ב

 דער ביאור אין דעם . .  וי"ל איז. . 

 "להניע הראש" . . רצון דיוק. . דער רצון "להניע הרגל" איז דער זעלבער ווי דער 

 , אז בפועל . .  בפשטות. . איז דאך אבער מובן 

 ל" . . -"דברי הא )פון( ,. . איז נשפע געווארן דער זעלבער ענין

 

 ס"ג

 "אפס קצהו ושמץ מינהו" פון זיין עבודה . . )עכ"פ(. . ער גיט זיי דעם כח צו טאן 

די "הוראות"   ובפרט  סיי די הוראות כלליות, סיי. . די ענינים וואס די אנשי הדור באקומען פון דעם נשיא ]
 זיינען דער תפקיד מיוחד פון דעם דור . . –וואס מ'לערנט אפ פון דער הנהגה פון דעם נשיא[ 
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 עמוד ג

 ס"ד

ועד"ז אויב אין איין  . . צו פועל'ן אויף א אידן וואס ער איז אין א מצב פון "אחר" און מאכן פון אים א "בן". 
 אויך אין דעם זאל ער ווערן "בן".  -ענין איז ער נאך "אחר" 

 

 עמוד ד

 ס"ו 

 צו דעם "יוסף ה' שנית ידו" . .שייך  -)יצחק(   אויך -. . און טאן אלץ מתוך שמחה ותענוג אין תומ"צ 

 ויך דער ביאור . .אש. . און דאס איז 

 דבר([  -הסעיפים החסרים. וראה לקמן הגהות על הפתח לסימני ציין רישום )כנראה בקשר  –]בין ס"ו לסי"ב 

 

 סי"ב

 בליל שבת . .  ועד"ז ומכ"ש. . ווייל מ'איז דעמולט עסוק אין די הכנות לשבת. 

 . . בסמיכות מקום די וואס געפינען זיך צו פאר . . איז דאס אויך מוגבל 

 יום ההילולא . .  םראין די טעג נאך שבת שלאחרי דעדי התוועדות . . 

 אידן זאלן זיך אין דעם משתתף זיין . . צאל. . באופן וזמן המתאים אז די מערסטע 

 ___ 

 וכיו"ב.  או התוועדות כו'.סיום  להקדים לעשותאין נוהגין  –יום ההילולא  לפני( משא"כ  49

 

 עמוד ה

 . .  כו'. . הוספה ועלי' בכל עניני טוב וקדושה 

  אויס   ער  נוצטגופא    נוצט זיי  , נאר דאסההאט פון זיין הנאה ושמח. . ער )איז זיך ניט פורש פון זיי, נאר ער(  
 "לשם שמים" און "דעהו" . .

טענדיק צוקומען ( אין דעם שעס זאל. . דארף )און זיכער גיט דער אויבערשטער די ברכות און מעגלעכקייט אז  
. . 

 לשם שמים כו' . .  אויס ווארום ער נוצט עס אלץ  , . . בבני חיי ומזוני רויחי

 אידן ארויס פון גלות . . ןטאון שיק ןטהעלפ אליין וגלות. . נאר פרעה 
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אז בא יעדער מענטש דארף זיין "אל עפר תשוב", עכ"פ "שעה אחת   אין גמרא. . ווארום כאטש אז עס שטייט  
דעם "אל עפר תשוב" בעבודה רוחנית   מיט, אז מ'קען איצטער יוצא זיין  מובן  יש לומר  –קודש תחיית המתים"  

. . 

 ___ 

 באם לא הי' החטא . .  הסדר( כפי שהי' צ"ל 63

 . (מאמכילתא ופרש"י פרשתנו יב, כימי צאתך מארץ מצרים )( 66

 

 פתח דבר –עמוד ו  

 מחק תיבת "השייכות", וכתב:  –" דפ' שמות להרמב"םעל מה שכתבו: "ביאור השייכות 

 הרמזים( 1)

 בתאריך הפתח דבר, כתב: 

 ( מוצש"ק פ' בא 2)

 בין ס"ו וסי"ב(: הסעיפים החסרים לסימניכנראה בקשר )כתב  ,בשולי הגליון

 ? סימני הסעיפים 

 

 השלמות לשיחת ש"פ שמות   –עמוד ז  

סימן בעיגול את התיבות "לאחרי סעיף יו"ד",   –]על מה שכתבו: "האם אפשר להוסיף לאחרי סעיף יו"ד"  
 ?  [וכתב:

 . .  *()קלייבט צוזאמען, מלקט( לתורה שבעל פה כולה" מקבץ"איז . . 

 לונג פון ענינים . .  ע. . איז א צונויפזאמ

  – ז"ל האט ער ניט אריינגענומען אין דעם מקבץ לתשבע"פ  רוואס כו"כ מאמרי    –וג"ז עיקר    –* נוסף על  
 ]. .[וה"ז חידוש עקרי. 

 * נוסף, ע"ד הנ"ל, וואס כמה "אמרים" האט ער ניט אריינגענומען אין זיין "ליקוטי אמרים"

 אויף דעם גודל העילוי והחידוש . .  פון די דוגמאותוי"ל 

 קומען . .ע. .דער גודל העילוי והחידוש וואס וועט צו

 )שנעשה כראוי וכו'( . . אמתיאיז בנוגע צו יעדער ליקוט  עד"ז. . אז 

. . איז מען מקרב און מען היילט צו נאכ מערער דעם קיום היעוד . . ]סימן להבדיל תיבת "נאכמערער" לשתי  
 תיבות[

 ___ 



 b 36 שמוקלער  שיחיומנחם מענדל ושיינא ברכה  תשורה משמחת הנישואין של 

 

דרבנו הקדוש ש"קיבץ כל השמועות כו' בכל התורה כולה וחיבר   "ספר המשנה"*( ולהעיר שזהו גם במשנה  
 מהכל ספר המשנה" )הקדמת הרמב"ם לספרו(. 

 ההלכות )בלי השקו"ט( . .  )אלו(שנעתק בו רק  ע"י ( . . ה"חידוש" שבספר משנה תורה3

 איפוא סימן בעיגול תיבת "ס"ט", וכתב:[  –]על מה שנכתב "כנ"ל ס"ט" 

 תורה" קשור . . לקוטייינו, שהשם " וי"ל דה( . . 7

 ___ 

 מחק את התיבות "האם אפשר", וסימן בחץ תיבת "להוסיף".  –על מה שכתבו "האם אפשר להוסיף בהערה"  

 

 מעבר לדף ההשלמות  –עמוד ח  

 לשיחת ש"פ שמות, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:מעבר לדף השלמות  

 מהיר
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 שיחת ש"פ בא תנש"א 

 מהיר
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 סיום המכות( . .המשך ו. "בא אל פרעה" "והתרה בו" ). 
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 . . וצריך ביאור  מובן ואינו. . 
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 ממקום למקום . . )נע ונד( לטלטל את עצמו. . שהוכרח 
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. ואעפ"כ, גם בירידתם ל"ארץ   " נעשה אצלם מעמד ומצב ד"ויחי יעקב", חיים אמיתיים  מצרים  לא להם. 
 . . ע"י ההנהגה ע"פ התורה.דיעקב 

 רצויים . .-ביטול דהענינים הבלתי(שבירה ו). . 

 את בנ"י ממצרים . . שהוא ישלח לשלוח שיסכים. . כדי לפעול על פרעה 
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 וגו'" . . במצריםגו' התעללתי  בקרבו. . ובלשון הכתוב "שתי אותותי אלה 
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 בזה . .  בעבודה. . והענין 
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 לפי קטנות שכלו( . .  אלא שרוצה. . כאשר הדבר שרוצה הוא חסר ערך וחשיבות )

 . . מהגלות"בכל צרתם לו צר", "עמו אנכי בצרה"(  –השכינה ו וגםדכל בנ"י ) היציאה. . 
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 מקיום התומ"צ . . לע"ע. . להיותם רחוקים 

 "לשבת יצרה" . .ובכללות לנח, -. . שמביאה לקיום שבע מצוות בני

 היו בחצי כדור העליון . .  כולם. . החידוש של בעל ההילולא לגבי רבותינו נשיאינו שלפניו, כולל גם אביו, ש
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"שנקראים על שמו    נכתב]תחלה  שנקראים על שמו . .    אומתנהגים ברוחו  וש. . הוספה בנתינת הצדקה למוסדות  
 ומתנהגים ברוחו", ושינה הסדר ותיקן כנ"ל[ 

 בהליכה . .  ויותריותר  עוד. . והתוועדויות פעילות שבהם יקבלו החלטות טובות להוסיף 
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לא יעלה הדבר  ו  ש  ובודאי,  כללאין בהם ממש    –. . ובנוגע לפעולותיהם של שונאי ישראל שמנסים לפגוע ח"ו  
 בידם . . 

 . . "הגיע זמן גאולתכםהידיעה ש" –דמאורעות אלה לבנ"י היא   היחידה. . השייכות 

 הגאולה . .  ביאת סימני. . ויה"ר שלא יצטרכו להוסיף ולדבר על 

 פרשת שירה", ושינה הסדר כנ"ל[  –"ובהמשך לזה  נכתב]תחלה שירה . .  –. . ובהמשך לזה פרשת  

 בעל ההילולא דעשירי בשבט . .  נשיא דורנו. . ומשה ואהרן עמהם, ביחד עם נשיאי וצדיקי ישראל, ובראשם 

 כבר היתה( לה' המלוכה". וכן תהי' לנו בלשון עבר, "והיתה ) ותומ"י. . 
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 ברמב"ם . .  –"בא אל פרעה" )ולא "בא" סתם(  – כן שמה  כ"ה( 15

 ממצרים. היציאההיפך אל פרעה" הוא  בא( ובפרט ש"19

 ועצ"ע. ( . . כי הפרשיות שמע והי' אם שמוע נאמרו בסוף שנת הארבעים. 24
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 " . .א( . . "אני ולא אחר37

וצע הטעם ע"ז  "לך אל פרעה" )ז, טו(, "התייצב לפני פרעה" )ח, טז. ט, יג(.    –( . . משא"כ בשאר המכות  38
 דוקא. 

 חי.  (אדם)ת סתם, ( לאו דוקא בתור מלך מצרים, אלא בתור מציאו47
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( להעיר ממארז"ל "פרה זו מצרים . . אדומה זו בבל . . תמימה זו מדי . . אשר אין בה מום זו יון . . אשר  120
לא עלה עלי' עול זו אדום . . ושחט אותה לפניו, שנאמר כי זבח לה' בבצרה וגו'" )פסיקתא דר"כ פ' פרה. 

 ולהעיר מהדגשת בצרה. פס"ר פי"ד. ועוד(. 
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 ימלא )שאז מותר וממלאים שחוק פינו גו' )    (. אז –ולעת"ל  ( . . 141
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 לשיחותבקשר  קודש מענותשער 

 א

 ]לפני ש"פ תצוה י"ג אד"ר, תשי"ט[ 

 

שכתבו   להמניחים  לש"פ    –מענה  כנסיות"  בבתי  לחזור  בדא"ח  ענינים  "תוכן  לחוברת  בקשר 
 תצוה: 

 "לא מצאנו שיחות השייכות לפ' תצוה, רק מעט והעתקנו: 

מלוקט משיחת שמחת בית השואבה תשי"ב ושיחת    –א( בענין שמן היותר ראשון הכשר למנחות  
 נר ה' דחנוכה תשי"ט. 

 ב( משיחת ה' אדר תשט"ו )שנדבר ביחידות לאחד שנתן מתן בסתר. הנחת הר"ש שי' זלמנוב(. 

ין שושן  משיחת ש"פ תשא, שושן פורים קטן תשי"ז )אינו שייך להפרשה כ"א לענ  – יב  -ג( סעיפי ו 
 פורים קטן(.

 הוגה ע"י הר"צ שי' גנזבורג וע"י הר"ש שי' זלמנוב".

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

 הרי כמה שיחות ע"ד משכן וקרבנות 
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 ב

 ]י"א אייר )?([ 

 

 בשם הנהלת מחנה קייץ "גן ישראל":   –טוב על מכתבו  -מענה להת' אברהם יצחק שם

בניהם להקעמפ בעבר חושבים אנו לשלוח להם מכתב )שדוגמא ממנו  "לאלו מאנ"ש שלא שלחו  
ומ הקעמפ,  אודות  שליט"א  כ"ק  של  ק'  מהשיחות  חלק  להמכתב  ולצרף  ב'  ומוסג"פ(  סג"פ 

דוגמאות, מספר א' היא חלק השיחה כמו שהיא בההנחה, ומספר ב' הוא העתק השיחה בשינוי  
 קצת.

הענ  עצם  על  שליט"א  כ"ק  ד"ק  לשאול  בזה  מההעתקותוהננו  איזה  הן,  ואם  וכן    .ין,  המכתב 
 ההעתקות חושבים להעתיק בממיוגרף".

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

 מחק את התיבות "איזה מההעתקות", וכתב: 

 ( ]כמובן בהוספת ציון זמן השיחה( 2( ואח"כ )1)

 ( ]שלא שלחו בניהם להקעמפ בעבר[השאר יכול להפחיד כמה הורים ובפרט אלו 
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 ג

 ]לאחר ו' תשרי, תשמ"ז[ 

מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלתם בהמדובר בהתועדות ו' תשרי: "בנוגע לחילוק בין בני  
לא תפסנו: הרי לא מדובר כאן אודות הוראה לבני ביתו ושמשו כיצד עליהם    –ביתו לשמשו  

,  בשליחותו לתת מתנה    רב, כי אם, כיצד ינהגו ביחס לדיבורו של  שלהםלהתנהג ביחס לדיבור  
היא במדת חסידות שבאמרו ליתן מתנה לפלוני לא הי' משנה מדיבורו,    רבשל  ומכיון שהנהגתו  

 לעשיר?" )מצילום כתי"ק(:  –  בשליחותו –כיצד יכול לשנות ולחזור בו כשאמר לשמשו שיתן 

 [ על התיבות: "לבני ביתו", כתב:1]

 בעניניו שבביתו 

 [ על תיבת "ושמשו", כתב:2]

בביתו אבל ברשותו, כרגיל ברב )צדקת הקהל או גמ"ח דהקהל; נכסי מי שהלך    םבעניניו שאינ
  –   הבעה"ב לַשֵער רצון    שצריך   –עליהם    אפוטרופוסהרב    –למדינת הים, או שעשה "הנשיא"  

לתת    אסור לו  –ולכאורה ברור שבאם מַשער דעתו )או דעת רוב הקהל( שהי' מקבל מי שפרע  
בטח לא הי' לרב מו"מ וקבלת  רשע(    נדרא"כ בעני )צדקת  )משדעת הבעל דהממון    היפךממונם  

 אפטרופסות מרשע. 

ה"ז היפך )לא רק שינוי( דלשון ברורה    שינוי דבורומש"כ בהנחה דבשאין מי שפרעה אין זה . .  
 בדיבורו"צדק" ובהלכת דלא ישנה ב

 ]. .[כל  –  בלבבוגם דהל' דעות ודובר אמת  ,על כהנ"ל דיש יתרה להוסיף )בהערה(

  ליקוט מענות קודש תשמ"ז מענה ג[.  – ]וראה מענה בהמשך לזה 
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 ד

 ]לאחר שמחת תורה, תשמ"ז[
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 מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלתם בהמדובר בהתועדות יום שמחת תורה: 

"בשיחת יום שמח"ת, בביאור השיעור תניא דשמע"צ )אגה"ק סו"ס כג( "ושומע לי ישכון בטח  
נתבאר, שמכיון שתוכן    –ובימיו ובימינו תושע יהודה וירושלים תשכון לבטח אמן כן יהי רצון"  

יפרוש עצמו מן הציבור אפילו ללמוד ענין אחר, כ"א בדבר  הסיום   יחיד אל  אגרת הוא ש"כל 
עסו  נעשה  שהציבור  )הציבור(  דחביריו  שהשיעור  כך,  כדי  עד  האחדות,  ענין  כלומר,  בו",  קין 

השיעור שלו, לכן, מסיים בענין הגאולה, כי, ע"י אהבת ישראל בטלה סיבת הגלות, ובמילא בטל  
 המסובב כו'. 

דמכיון ש"ואהבת לרעך כמוך" ממש,    –"  יונעם]בההתוועדות נתבאר דיוק הלשון "ולשומעים  
כו'. אבל, הלשון באגה"ק סכ"ג הוא:    נעימותות בשיעור של חביריו היא באופן של  הרי, ההשתתפ 

 "ושומע לי ישכון בטח"[. 

להעיר, שגם באגה"ק סוסט"ז מדובר אודות ההשתתפות עם הציבור, "וגם יש לחוש לעונש ח"ו  
כשחבריו נמנים לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהם". ומסיים, "ולשומעים יונעם ותבוא עליהם  
ברכת טוב". וממשיך, "בכל מילי דמיטב, הטיבה ה' לטובים וישרים כנפשם ונפש הדו"ש מכל לב  

 ( אודות ענין הגאולה? עכ"פ ונפש", ואינו מזכיר )בפירוש

ואולי יש לומר, שבסט"ז לא מודגש כל כך ענין האחדות, כי אם, החשש של עונש על שאינו עמהם  
ענין אחר )השיעור שלו(, ואעפ"כ, משתתף בשיעור  לדבר מצוה; משא"כ בסכ"ג, כשרוצה ללמוד 

בענין הגאולה, "ובימיו    כאן , ולכן, מסיים דוקא  האחדותמודגש בזה ביותר    –שלומד הציבור  
 ובימינו תושע יהודה וירושלים אכי"ר". 

 אינו מובן:   – אמנם, ע"פ הביאור בהתוועדות שמסיים בענין הגאולה בגלל התוכן דאהבת ישראל  

מדוע אינו מסיים כן באגה"ק שלפנ"ז, סימן כ"ב, שבסיומה מדובר בפירוש אודות אהבת ישראל  
"כל איש ישראל כאיש אחד חברים כו' נא ונא לטרוח בכל לב   –לפרוש מן הציבור(   שלא)לא רק 

ונפש לתקוע אהבת רעהו בלבו כו'", ומסיים, "וה' הטוב המברך את עמו בשלום ישים עליכם  
 עד העולם כנפש או"נ מלו"נ", ואינו מזכיר )בפירוש עכ"פ( אודות ענין הגאולה?". שלום וחיים 

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

 "", כתב:יונעם[ על מה שכתבו: "בההתוועדות נתבאר דיוק הלשון "ולשומעים 1]

 "[ יונעם]"ולשומעים   בכיו"ב]בההתוועדות נתבאר דיוק הלשון[ 

""וגם יש לחוש לעונש ח"ו כשחבריו נמנים לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהם".  [ על מה שכתבו:  2]
טוב""   ברכת  עליהם  ותבוא  יונעם  "ולשומעים  "לעונש",    – ומסיים,  התיבות:  תחת  קו  סימן 

 "ולשומעים יונעם". 

 [ על כללות השאלה, כתב:3]

)האריכות שבפ' בחוקותי וזו    שבכל המקומות הפרטים    על כל מקום יחזרו עוה"פ    שבכל א"א  
 העיקר הדגשת ההלכה   –ובנצבים לא נאמרו בכל הציווים. ובתורה מובן שבמקום עבירה ועונש  
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 ה

 בחוקותי, כ"ז אייר, תשמ"ח[ -]לאחר ש"פ בהר
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 "צעטל" בכתי"ק בקשר ל"תוכן קצר" משיחת ש"פ בהר בחוקותי תשמ"ח )מצילום כתי"ק(:

הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים, ולכן "יפה שעה אחת    נתאוהבס"ח בההנחה נכתב: "כי  
 בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא"". 

הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים",   נתאוה " אחר התיבות " )*(כ"ק אדמו"ר שליט"א ציין "
 ובפתקא בפ"ע כתב:

 – סדר ההשתל' כולל עולם האציל'  לכל)*( שזהו קדם  

 סיבתו הוא  –דנתאווה כו'  הא'לצמצום  הרצוןהצמצום וקודם   קודם –וכדמשמ בכ"מ  

 ]יפה שעה כו' בעוה"ז 

 וגם      "     "  בעוה"ב 

 [ בסוף ס' ההשתל'הם 
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 שער מענות קודש

 א

 ]חורף, תשכ"ה[ 

 

 מענה להמזכיר הרי"ל גראנער שכתב: 

 סידור אדה"ז עם דרושי דא"ח, אם כדאי להוסיף: "בקשר עם הדפסת 

 א( הערות כ"ק אדמו"ר הצ"צ על הסידור.

 ב( הערות כ"ק אדמו"ר מהורש"ב על הסידור. 

 ג( השער הכולל וכו'. 

 ד( ליקוט מנהגי תפלה )מלוקט מהמנהגים הנדפסים(.

 כיו"ב(". ה( ליקוט הערות על השער הכולל )מלוקט מהערות כ"ק אדמו"ר שליט"א בכ"מ, מכ' ו

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

 לוח התיקון )ע"פ ששינו בסי' דאגו"ח( ]ג([ 

 ה. -ומחק את מה שכתב "השער הכולל וכו'", וסעיפים ד
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 ב

 ]חורף, תשכ"ה[ 

 

 מענה לר' אהרן חיטריק )מצילום כתי"ק(: 

ההוספות על אוה"ת ויקרא, והב' בוך  [ במכתבו כתב: "לפני הי' שני ביכלך, אחד שממנו נדפסו  1]
 אלה הדברים. ויותר לא קבלתי".  –חן  

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א: 

הפנימי   בשער  שכתוב  )כמדומה  דברים  הביכל  מונח  איפוא  גראנער  שי'  הרי"ל  אצל  לברר 
 "זיסקינד" מיט ַאטָאוועל א אפגעריסענעם 

נה והשמטה לפני חודש. המראי  [ במכתבו כתב: "המפתח על שו"ע אדה"ז נתתי לפני חצי ש2]
 מקומות על אוה"ת דברים אגמור אי"ה בעוד איזה שבועות". 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "המפתח על שו"ע אדה"ז", וכתב: 

 לברר אצל הנ"ל אולי ראם כשחיפש בין הס' כאן בחדר 

 [ מעבר לדף, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א: 3]

 מהיר 
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 ג

 תשמ"א[ ]תמוז, 

באה"ק   חב"ד  מעסקני  לא'  דמסחרמענה  מסויים  לענין  להכנס  להצעה  )מהעתקת    בקשר 
 המזכיר(: 

חינוך    –  שלהם)והמדובר בשטח    בולט   –  הקיימיםהמחסור בכח אדם במוסדות חב"ד שבאה"ק  
מוסדות    עזבוכו"כ    –בשנים אין עושים בזה, ואדרבא    עשיריות, ובכ"ז במשך  ומחריףוכו'( והולך  

דפנים חדשות שנתוספו הוא או שהכריחו את    ומתי מספר או שמלכתחילה לא נכנסו,  חב"ד,  
 . וד"לההנהלות לקבלם, או זיי האבן זיך אריינגעצוואונגען וכו'. 

יעשה   מההנהלות  שכאו"א  ההכרח  יותר  עוד  מגדיל  הדרושכהנ"ל  המוסדות    ככל  בהנהלות 
האחרונות   שבשנים  כשמשווים  –ובפרט  ובפרט  ר"ל  מוסדות    לעשיריותאותם    מתדרדרים 

דמסחר    חדשמקצוע    ללמוד  –שהוקמו ויש להם ת' ר"מ משגיחים וכו', ומאין יקחו זמן    חדשים
 וכו' 

אין אף אחד מעסקני חב"ד באה"ק המומחה בכהנ"ל, או עכ"פ יודע בזה   –כפי הידיעות כאן  
 קצת 

לעשות    –עפכהנ"ל   המציע  מתחייב  ]  הכלהרי  הצעתובעצמו  וישב    –  וע"פ  ייעץ  רק  חב"ד 
 בההנהלה, ומה מכריחו לזה?![ 

גושפנקא   יתן  דרך שחב"ד  אין  הרי  הנעשה    מראשוא"כ  כל  ביאורי המציע    בהסתמךעל  על 
 תתפרסם תומ"י(.  –וחבריו שי' )והשתתפות בלתי רשמית  

 
 ד

 ]כ"ד תמוז, תשמ"ט[ 

וואגעל   ל  –מענה להשליח ר' שרגא פייוויש    ממשלת אנגליא   ראשאצל    למחרת  ביקורהבקשר 
)מהעתקת    גברת מרגרט תאצ'ר, בנוגע לחתימת הממשלה על הצהרה בנושא שבע מצות בני נח

 המזכיר(: 

ועיקרלכאורה צ"ל   ( ראש ממשלה בכלל ב( ראש ממשלה עקרית  1דכהנ"ל שבתור    מסקנת 
ממשלה וארגון   דכללהחליט ולהכריז שזהו צ"ל עיקר    דכולןממשלות החלטה    דכמה  בהתדברות

 דבנ"א 

 באירופא(  –)לא רק   הארץעיקרית שאנגליא תקח היוזמה בזה בכל  –ולכן הוספה 

 זה עתה ארצה"ב    הצהרתלראי' 

 אזכיר עה"צ. 
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 ה

 ]ועש"ק מטו"מ, כ"ה תמוז, תשמ"ט[ 

י"ט תמוז    ש"פ פנחס  בהמשך להמאורע אשר אירע, שביום  מענה לר' שניאור זלמן יפה על מכתבו
הספ ר"ל  לישיבת  -רנשרף  והוכנס  כתיבתו  ונסתיימה  נ"ע,  הרבנית  לזכרון  שנכתב  תורה 

ליובאוויטש במנשסתר כמה ימים קודם לכן )ביום י"ג תמוז(. במכתבו כתב ע"ד ההצעה לנסוע  
לחצרות קדשנו לקבל הדרכת כ"ק אדמו"ר    – הוא יחד עם ראש הישיבה הרב עקיבא הכהן כהן    –

הקהילה  עבור  בס)  שליט"א  המענה  " תוכן   'Mr Manchester  'ע ע"פ    .284"  בזה  ומתפרסם 
 העתקת המזכיר(: 

 רוצים מי שהוא לפרש שזהו ענין דכלל בנ"י וכיו"ב.  –א( זוהי הוכחה שבמקום לתקן עפשו"ע  

 דעירם(.  –וישאלו רב מומחה )מה טוב  פס"ד ברור בשו"עב( יש 

 ה"ז היפך הנ"ל. –ג( נסיעה מהעיר בקשר לזה  

 פרצות כו'. ד( וה' יגדור 

 ה( ויהפכו ימים אלה לששון כו' 

 ו( ובקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימה 

 ז( אזכיר עה"צ 

 
 ו

 [ תש"נ )?(]

לעווענטאל   הלוי  חיים  נפתלי  לר'  נשיאינו.  מענה  רבותינו  על  שמו"ל  לספר  בקשר  מכתבו  על 
במכתבו שאל כמה שאלות בקשר לזה: האם לערוך את הספר כספר אקדמי; האם להשתדל  
להשיג מענק עבור הספר; והאם לסדר את הספר ע"ס רבותינו נשיאינו, להקדיש חלק לאדה"ז,  

 )מהעתקת המזכיר(: חלק לאדהאמ"צ וכו' 

 [ Grant  ]להשיג( 2]ספר אקדמי[  ( 1

 .וכו'( נוגע להפצת הנ"ל בחוגים נוספים 2-1כי זה )  ביותרא( להשתדל 

 ב( ויבש"ט ובהבא לקמן 

 לכאורה אינו נוגע כ"כ.  –ג( הסדר  

 אזכיר עה"צ 
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 ]כ"ף אדר, תנש"א[ 

 " לספר  בקשר  קלמס  מאיר  פנחס  למר  תנועת    –"  Despite All Oddsמענה  ע"ד  סקירה 
שמסייע בהו"ל שלו )תוכן המענה בס' "עצת הרבי תנחני"    –הספרים"  ליובאוויטש וע"ד "משפט  

 . ומתפרסם בזה ע"פ העתקת המזכיר(: 117ע' 

 קודם חג הפסח, תוסיף הרבה לכל הנ"ל.   להפיצובאופן שיוכלו   שההוצאה לאורלהעיר  

 חג הפסח כשר ושמח לו ולכל ב"ב שי'. –בכ"ז ועוד עיקר   וכו'ת"ח על עמלו 

 
 ח

 ]כ"ח אדר, תנש"א[ 

" )תוכן המענה בס' "עצת הרבי  Despite All Oddsמענה למר פנחס מאיר קלמס בקשר לספר "
 . ומתפרסם בזה ע"פ העתקת המזכיר(: 117תנחני" ע'  

 ויהא כל עכבה לטובה בגו"ר. 

 ושמח. ת"ח ת"ח על הטרחא, ולחה"פ כשר 

 אזכיר עה"צ. 
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 ט

 ]לאחר חג הפורים )?([ 

 

מענה על פתק שכתב המזכיר הרי"ל גראנער: "שמואל אייזיק פאפאק בקש לברר אם יש מענה  
 על הפתקא שלו בהנוגע למגבית פורים" )מצילום כתי"ק(: 

 מכבר כמדומה ציינתי  
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 )?([  תשרי  – ]אלול 

 

 גראנער:מענה על פתק שכתב המזכיר הרי"ל 

"ר' משה אהרן שי' לבלזון מאה"ק ת"ו בקש לשאול אם נכון וכדאי להדפיס בעתונים המוסג"פ.  
מזה   שיפסיקו  שלהם  מהראשים  אחדים  עם  שם  ודיבר  בוטיקן  ביקר  לארצה"ב  בואו  קודם 

 ותשובתם היתה בשלילה בטעם שזה כמה מאות שנה שנוהגים כן.  

שחוששים שפרסום מאמר זה לא יגרום לחיכוכים    דיבר עם כמה רבנים, במדינות שונות, ומהם
 לעשות.   איךעמהם וכו'. ולזה שאלתו 

)אומר שלפני כמה שבועות כתב מכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א בכגון דא ועוד, ובאשר לא קבל  
תשובה ע"ע לזה שואל עוה"פ, ובעיקר שמתכונן לעזוב את ארצה"ב ביום עש"ק הבע"ל. בקש  

 עד אחרי הימים טובים אין יחידות(". רשות הכניסה אבל ענו לו ש

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

)כמדומה, עוד בהיותו באה"ק ת"ו(, שבכל ענין זה עליו להמשיך בהתיעצות עם    מכברעניתי לו  
  – ( והתיעץ. ובהתאם לזה מאז הרביים והרבנים שבאה"ק שכבר דיבר עמהם בזה )וכמש"כ לי  

 לעשות.
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 א י

 תאריך[ ]חסר 

 מענה לא' מאנ"ש בקשר לחיזוק השכונה )מהעתקה(:

 וגם עתה כן הוא. 

פעמים. העצה "המחוכמת"    כו"כוכמו שאמרתי    וכו'היתכן וכו' וגם אצל הרבנים    ירעים וירעיש 
לו   לי, כנראה שבאה    –שנתנו  ובמילא    בתוקףשל המייעצים שמוטל עליהם    מיצה"רלכתוב 

  העדרעכ"פ, ילבישו    מה שהוא"להטריח" א"ע לעשות  הסבירתם, למה להם    דלעו"ז החכמה  
עשייתם "בסיורטוק משי" שסומכים עלי, שהרי השתדלו שיודיעוני ומה מסנ"פ עוד יש לתבוע  

 מהם?! וד"ל.

 

 בי

 ]חסר תאריך[ 

 בית )מהעתקת המזכיר(: -מענה על בקשת ברכה לשלום

שמא נשכחו פרטים אחדים,  לדייק בטהרת המשפחה, וכדאי ללמוד הלכות הצריכות עוד הפעם  
 בתוככי הנהגה יומית שתהא מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים.

 בדיקת התפילין והמזוזות

 אזכיר עה"צ 

 

 יג

 ]חסר תאריך[ 

 

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

 ( 1נת' ות"ח ) 

 ( ועודמי זה?     –כמה מרמזיו צ"ע )לדוגמא: קצץ את הזקן. מי?    ב. 

  ויכתוב לא ברמזים ויכנס הפתקא תחת דלת חדרי )כשאני שם( 
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 יד

 ]חסר תאריך[ 

 

 "צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק(: 

 דר. רעזניק שי' 

 השאוןבחלוקת הכוס אמר לי משהוא אבל לא נשמע קולו מפני 
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 שער כתבי יד קודש 

 א

 שם לברכה 

 

 ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א שם לברכה:  –על גליון מכתב  

 צבי' רחל בת מיכל )רפוקו"ש. שמחה( 
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 ב

 מברק ברכה 

 

 . בשנת תשי"ח, ונוסחו נכתב בכתי"ק ע"ג מברק הנמען  מברק ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א

 המברק, וכתב: סימן קו תחת שם שולח כ"ק אדמו"ר שליט"א  

 לטלגרף 

 ברכתי לרפואה ולחג שמח

 חתי"ק 
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 ג

 מברק בקשר ל"מעמד" 

 

נוסח המברק נדפס  )   בערב חג השבועות תשכ"ו  מברק ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"אהגהות בנוסח  
 : (קמו. ועיי"ש רקע הדברים-קודש חכ"ד ע' קמה-באגרות 

ASHKENAZI GURARY HASKIND 

SHIDROT ROTHCHILD 89 

TELAVIV (ISRAEL) 

NIVHALTI BEKOABLY HAYOM MICHTOVOM SHEKEILU HISKAMTI LEKABEIL CHULI VETEIKEF 

HISCHAYEVU VECHULI נקודה VEYIMSERU KOL HANIGBO AL ZE LEMOISDOIS HACHABADIM 

SHEBEAHAK VECHOL HOROITZIM BEEMES LECHAZEIK HAHISKASHRUS LERABOISEINU NESIEINU 

YISASKU BREHAFOTZAS HAMAYONOIS BEMERETZ UBEBISSUS MOISDOISEIHEM VELOI BECHESEF 

TIGAOELU HAMECHAKE LEISHUR KABOLAS HAMIVRIK VECHOISEM BIBROCHO LEAVOIDO 

PENIMIS ULEKABOLAS HATORAH BESIMCHO UBEPNIMIYUS 

  חתימתו הק'
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 ד

 קביעת "יחידות" 

 

 באנגלית, ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א למזכירות: שכתבה פלונית על מכתב 

 לקבוע לה יחידות
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 ה

 מכתב "לשנה טובה" 

 

להכניס   "האם  גראנער:  הרי"ל  המזכיר  שאל  חשאין",  ל"לשכת  לצדקה  ממון  בה  מעטפה  על 
ברשימת הלשנ"ט" )היינו, האם להכניס את השולח ברשימת אלו המקבלים מכתב כ"ק אדמו"ר  

 . (טובה"שליט"א בברכת "לשנה  

 על זה כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 )לחפש בטעלעפאן בוק  אדרעס

 גר בברוקלין כמדומה 

str President 
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 ו

 ]צעטל[ 

 

 גזיר מעטפה ועליו רישום בכתי"ק )לע"ע לא נתברר מתוך איזה רישום(: 

 הל' לולב ]. .[ 

 דוד ושלמה נביא ]. .[ 
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 ז

 צ'קים בחתי"ק 
 

 אדמו"ר שליט"א ל"חברה גמ"ח שומרי שבת": שני צ'קים ששלח כ"ק 

"  100)ארגון להלוואות(, "  " Loan Organizationציין כ"ק אדמו"ר שליט"א: "  – על הראשון  
 )סכום התרומה(, וחתי"ק.

 ", וחתי"ק. 00100ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א את סכום התרומה " –על השנית, משנת תשכ"ב 
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 אושפאל דוב ר"ד יחידות הרב יצחק

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

לפועל   פרדס  מר  של  הצעתו  להביא  ביותר,  מתענין  שהייתי  בערך  ימים  חדש  בנין    – זה  לבנות 
 ישיבתנו על המגרש של ביהכ"נ אנ]ש[י ליובאוויטש.

אז נתקשרתי תומ"י עם הרש"ג שליט"א ומסרתי לו כל הפרטים, גם נתבקר המקום והביהכ"נ ע"י  

קאטלארסקי, והחלטתינו הי' כי המגרש אינו מספיק לבנין ישיבה המרכזית רק  הרב טננבוים והרב  
לסניף, גם תנאי הביהמ"ד )תחת הביהכ"נ( אינם מתאימים להתחיל בהם לימודי התלמידים רק ע"י  

 תיקונים שונים, ואפי' בזה יהי' נגד החוק.

קבלתי. כפי הנראה אין   מסרתי כ"ז להרש"ג שי', וע"ג שאלתי ממנו מענה פעמים אחדים ועדיין לא
לו המשכה להענין בכלל מטעמיו. גם מר פרדס הביע דעתו שבהבנין ילמדו תלמידים כאלו )קשישים(  

ירום קרן הביהכ"נ. ומענתו הי' למר פרדס בכלל, כי כעת אין עדיין פשר דבר איך להביא אל  -שע"י 
 הפועל ובמשך הזמן יתברר הדבר.

אני בדי חדשות אין,  הנני ממשיך לימודי עם הבע"ב בכל ש"ק טרם תפלת    – די  במצבי בביהכ"נ 
המנחה, ודורש בעת סעודה ג' לפניהם, גם עלה לידי ב"ה לתקן ע"ד אמירת השיעור תהלים בכ"י כפי  
שנחלק לימי החדש, וזהו כבר חדש הב' שנאמר תהלים בציבור בכ"י אחר התפלה ברצונם הטוב בלי  

ים אצלם, אך חסרים בע"ב אחדים שיהי' להם המשכה . בכלל שומעים המה דברי ומתקבלקישויים
ללימוד התורה בכ"י, דיברתי בזה עם מר פרדס, ובהאסיפה האחרונה שלהם נתדבר לטכס עצות איך  

 לבא לעזרתי שיתקיימו שיעורי תורה בביהכ"נ בכל יום.

מהנאספים  כי בעת האסיפה הי' על הפרק ע"ד מצבי בביהכ"נ. א' מידידי תבע    – מן הצד שמעתי  
הנ"ל  דברי  ביהכ"נ.  מקופת  משכורתי קצובה  שיהי'  לכה"פ  או  כתב,  ע"י  רב  בתור  למנותי  שיחליטו 
ביחוד   התנגדות  שום  להם  שאין  הגם  כי  דעתם,  והביע]ו[  )מעמבערס(  מהחברים  אחדים  הרעישו 

וקת  למהותי, אך נגד המה למנותי רב בכלל לאחר כל המאורעות שהי' עם הרב לפני, כדי למנוע מחל
באופן   משניות  חברה  לייסד  שדעתם  וכעת  היום,  מסדר  השאלה  להסיר  פרדס  מר  אותם  הרגיע 
מנחה  ת'  בעת  המנין  קביעות  ג"כ  יתחזק  ובזה  בכ"י,  ללמוד  שיבאו  לאחדים  לשלם  אפי'  שמוכנים 

 ומעריב.

התייסדות חברה משניות דורשת עבודה פרטית לארגן החברים, לפעול עליהם לספחם לחברים 
מוד, ולכה"פ ע"י תשלום, ועוד פרטים שונים, כפי הנראה ידרשו עזרתי בזה, והנני שואל עצת  ע"י לי

כ"ק אם כדאי הוא בעדי להכניס עצמי בזה, בעת אשר אין להם שום החלטה כללית ע"ד התמנותו, או  
 לא להתחשב בזה ולעשות כל הדרוש להרים קרן ביהכ"נ וסוף הכבוד לבא. 
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כ"ק מר פרדס שי' עם אחת מקרובי משפחתו כי פעל עלי' שתתנדב איזו  ביום ג' שבוע זו יבקר את  
סכום למזכרת לטובת המרכז. עמו יבא ג"כ א' ממתפללי ביהכ"נ אשר ברצונו להיות אצל כ"ק ולמסור  

 עזבון לכ"ק.

 ----- 

 שלא להתחשב בזה, ולעשות כל הדרוש להרים קרן ביהכ"נ וסוף הכבוד לבא  –מענה כ"ק הי'  

* *  * 

 

א' פ' וישלח תשי"ז הייתי עם מר ש"ז פרדס אל כ"ק אדמו"ר שליט"א להתדבר ע"ד העברת   ביום
 . לאחר אריכת הדברים מהפרטים שונים שנתדבר בערך שעה. המגרש והביהכ"נ לתת"ל 

אלינו   כ"ק  מענה  לכה"פ   –הי'  או  לבנין,  הדרושים  פרטיו  לדרוש  המקום  את  שיבקרו  לאחר  כי 
לו אי"ה, ונכונים אנחנו לעשות להיות לעזרה שיהי' מקום תורה ותפלה   להתחיל כעת לימודים, יודיעו

 כמו שהי'. והשי"ת יהי' בעזרינו.

שאמסור כל הדברים להרש"ג בשם  –בסוף השבוע פ' וישלח, קבלתי מענה מכ"ק ע"י הרב חדקוב 
 כ"ק ולעשות כל הדרוש בזה.

* *  * 

 

 שאלה מביהכ"נ. )בהתאם להצעת פרדס( אור ליום ו' פ' תולדות הייתי אצל כ"ק להתדבר ע"ד ה

 אשר הבינו אלי: דעת כ"ק 

 ולא עד בכלל. גמ' עד רק א( אפי' אם יתייסד סניף לא יגיעו הלימודים 

אז עס וועט   וואס וועט מען זאגן  –ב( הדגיש מאד אם לא יהי' התנגדות להישיבות מהשכונה וז"ל 
 אינגלעך דא, און די איבעריקע דארטן. 30זיין 

ג( דאס איז אויך ניט קיין וועג אז די שול זאל פון דעם געבויט ווערן, אז דער טאטע וועט שוין האבן  
וועט זי די שול בויען? מען דארף טאן מיט די מתפללים, צוציען זיי דורך מאכן   א אינגל אין ישיבה 

מאל א וואך, לערנען מיט זיי ענינים וואס זיי פארשטייען, שו"ע עין יעקב, ודיבר שיעורים כאטש אפאר  
 בארוכה ע"ד התחזקות באופנים אלו. 

  – אמרתי שכל מה שכ"ק יצוה אעשה אי"ה, אמר    – ד( אמר התייסדות ישיבה דורשת תעמולה,  
ענה בחשאי:    –ל עלי  . ואמרתי שהנני מקבאין דעם טאןאיך זאג אייך שוין גלייך אז איר וועט דארפן  

 ע"ד רצון ויכולת... 
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מכתב   ע"י  מכ"ק  כששאלתי  א'  המעלה,   –בפעם  ברום  שטייט  ענין  דער  חדקוב,  הרב  ע"י  ענה 
להיות   אהי'  מוכרח  שאני  שאדע  אלי  כ"ק  ואמר  אפיציאלי.  לא  בדרך  אבל  בזה,  להשתדל  וצריכים 

 . אם יהי' טובתי בכלל או לאהמתעסק בזה בלי התחשב 

* *  * 

 

ביום ג' י"ד לחדש טבת הייתי עוד הפעם עם מר פרדס אצל כ"ק א"ש, יחד אתנו הי' מר קאטלער  
)א' ממתפללי הביהכ"נ( מר קאטלער כתב ע"ש כ"ק סכום הגון בבקשה שלאחר הק"כ שנה לאוי"ט  
בירך   וכ"ק  הביהכ"נ  ע"ד  הפעם  עוד  נתדבר  הנ"ל,  סידור  לאחר  שלו.  ושמירת היאצ"ט  קדיש  יאמר 

 ל יהי' באופן טוב בהצלחה.אותנו שהכ
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 ס הנ"ל דלמר פרמכתב 
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 שיחת ג' סיון תש"מ על ברוסית  הגהות 

 –  בעריכת אבי הכלה –

 הגהה ראשונה 
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 לא תרגמנו את ההגהות כאשר הרבי החליף מילה במילה נרדפת, שהתרגום שלהם בלה"ק זהה, 

 או החליף סדר המילים, וכדומה 

 הגהה הראשונה 

 הראשון:בדף  

 חלק מהעם שלנו – כל אחד מכם

חלק מהעם שלנו,    –  כל אחד מכםילדי ישראל, בנים ובנות, שגרים מאחורי מסך הברזל. אתם צריכים לדעת, ש 
 שהוא אחד, הגם שהוא מפוזר במדינות שונות. 

 " ועשה חץ לשני המקומות.(כל אחד מכם)במקום "כולכם" הרבי כתב: "

יהודי שייך לעם, שנהי' לעם כבר אלפי שנים, כשקיבל בהר סיני תורה שלו   בכל הדורות ובכל המדינות כל
הברית בין ה', מלך העולם ובין כל יהודי:  ונצחי גם  )הרבי מחק את המילה "שלו"(. ומאותו הזמן הוא נצחי,  

 בכל הדורות ובכל ארצות הגלות.  –נולד ועד הרגע אחרונה. וכל זה מהרגע שהוא 

… 

)עד    ססס"ר ולוויינים שלו,הרבי מחק ותיקן:(    –יל מהרפובליקות של ברית המועצות  חוקי כל מדינה, )מתח

, מאפשרים  שיש בהם חוקיותהעולם    ותמדינולוויינים שלו, כל    USAהרבי מחק ותיקן:(    –מדינות החופשיים  
 להתחיל היום שלהם במילים:  –מובטחת גם על ידי החוקות של כל המדינות וזה  –לכל ילד וילדה יהודים 

 "מודה אני…
 

 בדף השני: 

בעסקים שלו… הראשון, שהוא   התחיל לטפלאבא, עוד לא  שלו או  הילד רק התעורר, עוד לא ראה את אמא  
שהוא נצחי   ל העולם,-הוא "מלך חי וקיים", א  –)הרבי הוסיף את המרכאות(, שהוא מברך והודה    "פוגש"

עבור מה צריכים להודות לו: "שהחזרת בי נשמתי", כי גם ומנהל את כל העולם. כשמתעורר, הילד כבר יודע 
. "רבה אמונתך", )במקום "חוזר"  שלוה' החזיר את הנשמה שלו בחזרה )הרבי מחק את המילה "בחזרה"( בגוף  

  וזה ישפיע חדור באמונה, באמונה שלימה, באמונה אמיתית, באמונה רבה בה'  הוא  הילד,  ממשיך  הרבי כתב:(  
 על משך כל היום. 

שניתן וזאת הסיבה, שאחרי נטילת ידים הוא שוב מודה את ה' עבור כל הטובות )שנותן לו החיים. הרבי תיקן:(  
בחיים   שהם  שלולו  ההורים,  ידי  על  מה',  באים  הטובות  שכל  יודע,  הילד  את   "השלוחים".  הוסיף  )הרבי 

 המרכאות( שלו. 

… 

הנשמה  לו  להכריז קודם כל ולפני כל האמונה שלימה שלו בה', שהחזיר )נשמת הילד בגוף שלו. הרבי תיקן:(  
 .שלו
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 בדף שלישי: 

  – " הוא מקיים מצות )הרבי תיקן "מצוות" בל' רבים( ה',  ומיד אחרי זהבמקום "ולאחר מכן" הרבי כתב: "
יום   נוספת, להתחיל  ידים, שנותן טהרה  ילדים    " טהור"נטילת  )הרבי הוסיף את המרכאות(, חדור ביהדות. 

מתחיל להשפיע על הוריהם ועל הורי הוריהם  וצריכים  ( יכולים )הרבי הוסיף:(  האלויהודים כאלו )הרבי תיקן:  
יתחיל את היום שלהם  שכל אחד מההורים  יהודי נהי' באמת יהודי.  בית   ,שלהםמדבר הכי חשוב: שהבית  

 בהכרזה:  

 "מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך".  

)הרבי כתב את פך להיות "שהחזרת בי נשמתי"  הווהבית, איפה שמכריזים את זה )הרבי מחק: "בכל יום"(  
קשור באמונה אמיתית בה', הוא  בחיים, כי  בנשמה ומלא  הוא    –שלש המילים אלו בלה"ק עם אותיות רוסיים(  

 המחי' את כולם, הנמצאים בבית זה. 

 תורתינו הקדושה     …  לים …      אנחנו שוב )במקום "נקבל" הרבי תיקן:( מקב 
 

 בדף הרביעי: 

 " לארצנו הקדושה.נחזורבמקום "נלך" הרבי תיקן "

 " שם תורה.נלמדבמקום "כדי )ללמוד(" הרבי תיקן "
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 הגהה שני' 
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 b 92 שמוקלער  שיחיומנחם מענדל ושיינא ברכה  תשורה משמחת הנישואין של 

 

 הגהה השני' 

 הרבי הוסיף שלש נקודות בתחילת השיחה. 

 .שלומהרגע שהוא נולד ועד הרגע אחרונה 

 שאלה. בקטע השלישית הייתה רווח בין המילים, והרבי שם סימן 

וזה   )הרבי הוסיף מרכאות   "פועל"…חדור באמונה, באמונה שלימה, באמונה אמיתית, באמונה רבה בה' 
 על משך כל היום.  ומשפיע והוסיף(

 שלו" הרבי הכניס בסוגריים.  "השלוחים"את המילים "על ידי ההורים, שהם 

 בית יהודי נהי' באמת יהודי.  -שלהם  שלו,שהבית 

"שהחזרת בי נשמתי"    הופך להיותשמכריזים את זה  )הרבי מחק: "שאומרים" וכתב:(  והבית, איפה שאומרים  
את הכל  מלא בנשמה ובחיים, כי הוא קשור באמונה אמיתית בה', המחי'  הוא    -)הרבי מתח שני קווים מתחת(  

 את כולם, הנמצאים בבית זה.ו

 העם שלנו מהגלות. כל … ובעתיד הקרוב ביותר נזכה להשתתף בגאולה האמיתית והשלימה של  

  בסוף השיחה הוסיף הרבי סימן של סיום.
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 חודש מנחם אב ה'תשל"ד מ  אבי הכלה ןיומ

 יום ה', ו' מנ"א ה'תשל"ד 

רציתי  אחרי כל ההשתדלות במשך הרבה חודשים, כשקבלתי סו"ס את הרישיון לצאת מארה"ק,  

להגיע לרבי מה שיותר מוקדם, ובפרט להיות עם הרבי בשבת חזון וט' באב. לא היו כרטיסים לטיסות  

ישירות לניו יורק, וכרטיס היחיד ליציאה מארה"ק הי' ביום חמישי לפריז. קויתי שה' יעזור ומשם אוכל  

 להמשיך ב'סטאנדביי' ולהגיע לרבי לפני שבת. 

. 10:30על" לפריז והגעתי לשדה התעופה "אורלי" בשעה  -לבערב יצאתי עם מטוס "א  7בשעה  

 נסעתי למלון במרכז העיר והגעתי לשם בחצות לילה. 
 

 יום ועש"ק, ז' מנחם אב ה'תשל"ד

בבוקר, התפללתי, אכלתי קצת ונסעתי לשדה התעופה. בטיסות המוקדמות לא    6.30קמתי בשעה  

 לצאת אחרי הצהריים. היו מקומות ישיבה פנויים, והאפשרות הראשונה הייתה 

. כשעברתי  4בערך אחה"צ, והגעתי לניו יורק בערך בשעה    1יצאתי עם מטוס "אייר פראנס" בשעה  

להודיע שהגעתי, ואמרו שכבר יצאו לפגוש אותי.    770בדיקת הפספורטים התקשרתי לחברים שלי ב

בן אלי  הגיע  לצאת  מוכן  כבר  וכשהייתי  המזוודות,  מהמכ -קיבלתי  שהוא  ואמר  אותי  אדם  ולקח  ס 

לבדיקה בחדר נפרד. ציוו עלי להוציא הכל מהכיסים, בדקו כל הניירות, קראו הכתובות, משמשו בכל  

המכתבים אבל לא פתחו אותם )בכלל, צורת ההתנהגות ואופן הבדיקה לא ראיתי מזמן שיצאתי מרוסי'  

מחפשים יהלומים.    ולא הייתי מאמין שבארצות החופשים יכול להיות דבר כזה(. אח"כ הם אמרו שהם

 כשראו שאין לי באמת שום דבר הם כמעט לא בדקו את המזוודות וביקשו סליחה. 

קיבלו אותי החברים זלמן סירוטה, ח"א ווילנקין, פרץ ליין, זאב גייסינסקי ואהרון סירוטה. הגעתי  

אד"ש    (. ראיתי את כ"ק8)הדה"נ הי' בסביבות השעה    6)לאחר שטבלתי במקוה( קצת לפני שעה    770ל

 כשנסע הביתה, וברכתי ברכת שהחיינו )לא יכולתי להתאפק(. 

הביהכ"נ נהי' גדול, עד רחוב קינגסטון, ויפה. תקנו את כל הקירות. חצי העליון של הקיר המזרחי  

עשו מלבינים לבנים, ובגובה הקיר עד התקרה עשו באלכסון, כנראה בגלל אקוסטיקה. ה"עזרת נשים"  

 בצד השני, אבל זה עוד לא גמור. נמשך לכל האורך וגם 
 

 מנחם אב ה'תשל"ד  ש"ק פ' דברים, ח' 

 בתפילת מוסף ניגנו "הוא אלקינו". 

 בקריאת התורה ברכתי ברכת הגומל. 
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היום הייתה התוועדות שארכה כשלוש שעות. בשלש שיחות הראשונות דיבר כ"ק אד"ש על שבת  

אח"כ הי' מאמר כעין שיחה ואח"ז היו שיחות  חזון והקביעות דשנה זו. היו הרבה "געשמאקע" ענינים.  

על "מיהו יהודי". כ"ק אד"ש דיבר על חמשת המבצעים    חזקהעל פירש"י והערות על הזוהר ושיחה  

 ואופן קיומם בפועל בתשעה באב. 

 אחרי תפילת מנחה לא התחיל כ"ק אד"ש שום ניגון. 
 

 יום ה', י"ג מנחם אב ה'תשל"ד

 כ"ק אד"ש נסע ל"אהל". 
 

 א', ט"ז מנחם אב ה'תשל"דיום 

שהגיעו   הילדים  עם  ולעבוד  להגיע  מאוד  אותי  )הפצירו  קיץ  למחנה  הגעתי  בוקר  לפנות  היום 

מרוסי'(. כאן במחנה קיץ מארגנים "ירחי כלה" לכבוד כ' אב, שהתחיל כבר במוצש"ק ט"ו אב ונמשך כל  

כהן, הרב דובער ריבקין )מזקני  ערב. מגיעים רבנים שונים ונואמים. ביום ראשון בערב נאם הרב יואל  

אנ"ש, ר"מ בישיבת "תורה ודעת", מהשלוחים הראשונים באמריקה )כמדומה בשנת תרפ"ד(, בעהמח"ס  

"אשכבתא דרבי"(, הרב מרדכי מענטליק והרב דוד רסקין. דיברו בתורה )לקוטי לוי יצחק וגם בנגלה( 

 וגם סיפרו סיפורים אודות ר' לוי יצחק. 

ם רב מטורונטו קנדה, ר' גדלי' פעלדער, הרב בוקיעט )ר"מ בישיבת תו"ת באושן  ביום שני בערב נא

 פארקוויי(, הרב ניסן פינסון )משלוחי כ"ק אד"ש בטוניס(. 

הרב פינסון התעניין מאד אודות שלום משפחתי וגם אודות דודי מאטל. הוא הגיע לכאן לחתונת  

ר בכנס אודות ר' לוי יצחק, כשהוא נסע אליו  בנו )שלמד איתי פעם גמרא בחברותא(. הרב פינסון סיפ

)בשנת תרצ"ז?(, וגם על שליחותו בטוניס. וסיפר סיפור מעניין: בטוניס הייתה ביהכ"נ ישן, ממאות  

שנים, ושם הייתה ספר תורה מר' אברהם אבן עזרא. לפני הרבה שנים צווה המלך של טוניס שיבנו 

נ שהפועל  בשעה  הביהכ"נ.  את  יהרסו(  )או  בקיר  מחדש  הפטיש  עם  להכות  נהי'    –יסה  שלו  היד 

משותקת. אז עצרו את העבודה, ומאותו זמן פחדו לנגוע בביהכ"נ. לפני כמה שנים רצתה הממשלה  

לקחת את הביהכ"נ. התחילו היהודים לדאוג על הספר תורה. החליטו הרבנים שהיהודים יצומו, וזקן  

יילקח ע"י איש זקן(. בקושי הוא עלה על הסולם  אחד כבן שמונים ילך לקחת את הס"ת )בכדי שהסיכון  

אבל לא הי' יכול לפתוח את הדלתית. כשר' ניסן ראה את המצב שצריכים להציל את הס"ת, הוא עלה  

)הוא גם צם באותו יום(, פתח את הדלתית והוציא את הס"ת והעביר אותה    –בכוחו של הרבי    –בעצמו  

 לביהכ"נ אחר, איפה שהיא נמצא עד היום. 

 דולר.  5ימים יקבל  18בה בחורים נוסעים על הטנקים. שמעתי שכ"ק אד"ש אמר, שמי שיסע הר
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שמעתי שכ"ק אד"ש אמר למישהוא ביחידות, שצריכים להשתדל שכל הילדים שהגיעו מרוסי' יהיו  

 במחנות הקיץ. 
 

 יום ה', כ' מנ"א ה'תשל"ד 

 בלילה.   1:35ונמשכה עד  9:30תוועדות הותחלה בשעה הה

 נגנו הניגון של ר' לוי"צ.  9:36בשעה 

התחיל שיחה א'. דיבר בענין השמחה, אעפ"י שקשור עם מאורע הפכית, בדוגמת היו"ט    9:41בשעה  

 ( נגנו ניגון שמחה. 9:58של ט"ו באב שבא לאחרי ט' באב. עבודת התשובה )בשמחה(. אח"כ )בשעה 

( נגנו הניגון פרזות  11:32)בשעה . אמר סיום על מסכת מכות. אח"כ 10:15שיחה ב' התחיל בשעה 

 תשב ירושלים. 

כהן, לוי, ישראל וגר. דיבר    -. דיבר בהמשך להנ"ל. ד' דרגות בישראל  11:45שיחה ג' התחיל בשעה  

( נגנו ניגון שמחה, ובשעת הניגון ר' שלמה שי' קונין מסר לכ"ק  12:12בנוגע מיהו יהודי. אח"כ )בשעה 

 אד"ש מפתח. 

 ם השיחה עשה כ"ק אד"ש מגבית. שיחה ד'. בסיו -אח"כ 

 בה דיבר בנוגע מבצע מזוזה ומבצע תפלין. אח"כ נגנו הניגון יפרח בימיו צדיק.  -שיחה ה' 

(  1:21( נגנו הניגון בך בטחו אבותינו. ואח"כ )בשעה  1:17. אח"כ )בשעה  1:10שיחה ו' התחיל בשעה  

 ביקש מה"רוסישע מנגנים" לנגן. 

יצא    1:35מו לנגן הניגון של אביו, ובירך ברכה אחרונה. ובשעה  התחיל כ"ק אד"ש בעצ  1:34בשעה  

 מביהכ"נ. 
 

 יום ועש"ק, כ"א מנ"א ה'תשל"ד

 . 8. תפילת מנחה הייתה בשעה 7:40כ"ק אד"ש נסע ל"אהל". חזר בערך בשעה 
 

 יום ש"ק פ' עקב, כ"ב מנ"א ה'תשל"ד 

 . הייתה התוועדות

 . ]נדפס בסוף היומן[ יש לי הנחה מפורטת]משיחות א וב[ 

 מאמר כעין שיחה עה"פ וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך וגו'. 

 רש"י )דברים י"א י"ד( ונתתי מטר ארצכם בעיתו. לקוטי לוי"צ.  -שיחה ג' 

 רש"י, והלימוד מזה )גיור כהלכה(.   -שיחה ד' 
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 - גורוויץ מפאריז    -אח"כ חילק משקה לשנים מא"י )כפר חב"ד? נחלת הר חב"ד?(, לעוד א', לא'  

 תו"ת באירופא, ולא' מלונדון. 

אח"כ שיחה ה'. בסופו דיבר ע"ד ה' המבצעים. )ע"י הפצת המעיינות, הפצת נגלה דתורה, קיום  

 המצוות ועד לה' המבצעים…(

 . 4:30ההתוועדות נגמרה בשעה  בסיום ההתוועדות עמד על מקומו ומחה כפיים משך זמן. 

 בעצמו לנגן "בך בטחו אבותינו". לאחרי תפלת מנחה התחיל 
 

 יום ב', כ"ד מנחם אב ה'תשל"ד

"אהלי   היום התפללו תפלת מנחה בביהכ"נ למטה כי הגיעו הילדים ממחנות הקיץ היומיים של 

כנראה רצה    –תורה" ו"מנוחה". בסיום התפילה, במקום לנגן "אל תירא", הסתכל כ"ק אד"ש על החזן  

לא ניגנו שום ניגונים, אלא תיכף אחרי הקדיש האחרון הלך כ"ק אד"ש  שיקצרו. לא דיברו בפני הילדים ו

 לחדרו. 

אחרי תפלת מנחה קרא כ"ק אד"ש )ע"י לייבל גרונר( את ר' ניסן פינסון ור' גרשון מענדל גורליק  

יי"ש ושלושים דולר )ואמר   יי"ש ושלושים דולר, וגם לר' ג"מ בקבוק קטן  ובנו. נתן לר' ניסן בקבוק 

?(, ולבנו נתן שלוש דולר. ואמר לו בזה הלשון: "א כתיבה וחתימה טובה לשנה  -בכל איטלי'שיחלק  

 טובה ומתוקה. א דיינק פארן קומען אויפן יארצייט". 
 

 יום ש"ק פ' ראה, מבה"ח וער"ח אלול ה'תשל"ד

 הייתה התוועדות.  

 כ"ק אד"ש קידש על היין. 

ענינו של בטחון, כשיוצאים למלחמה בניגון    -'  בשיחה הראשונה דיבר על עניני אלול ובשיחה השני

 של בטחון. ניגנו מארש נאפאליאן.  

 מאמר כעין שיחה עה"פ ושמתי וגו'. אחרי המאמר ניגשו החתנים. כ"ק אד"ש חלק משקה.  

ובשבת.    -בשיחה החמישית   אב  בכ'  הענינים שדיברו  סיום  לוי"צ.  לקוטי  פירש"י,  על  הקושיות 

 הסיום. פירש"י על פ' עקב. 

הביאור בלקוטי לוי"צ. "מיהו יהודי". הביאור בפירש"י פ' עקב. הביאור בפירש"י    -בשיחה הששית  

 פ' ראה. יינה של תורה. 

 . 5:05ההתועדות נגמרה בשעה  

 חה התחיל בעצמו לנגן "בך בטחו אבותינו". לאחרי תפלת מנ
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 ש"פ עקב, כ"ב מנ"א ה'תשל"ד ההתוועדות

 –  של אבי הכלה פרטיתהנחה  –

 שיחה א': 

שכל שבת    -הרי זה שבת שלאחר כ' אב, ותוך ג' ימים של כ' אב, שהרי זה המשך אחד. ונוסף לזה  

ראשון, יום שני )כמ"ש  שז"ע ויכולו. וכמו"כ בנוגע לכל שבת שחוזרים יום    -מעלה את ששת ימי השבוע  

שזהו"ע המאורעות שהיו בששת ימי בראשית.    -אדה"ז(, וכדאיתא בגמרא הטעם על מזמור שיר של יום  

ימים מוצאים בנוגע הפלגה בספינה   לג'  ימים מתיישב דעתו. הרי כאן הזמן להשלים    -ובנוגע  שבג' 

 הסיום.  -הענינים וואס מען האט ניט דעררעדט מצד הפשטות שבהם 

דובר, הסיפור שהלכו ר"ג וריב"ח וראב"ע ור"ע לרומי, השיטות שביניהם הם חלוקים מלמטה  וכמ

שהחריב הבית המקדש    -הענין של רומי הוא המטה מטה    -מטה עד למעלה מעלה, וכמו בהסיפור  

עד שהזר הקרב יומת. שזהו אפי' לגבי כהן גדול    -תכלית העילוי    -הו"ע קה"ק,    -וכו', והמעלה מעלה  

 רק בשעת העבודה.  -וא נכנס רק "אחת בשנה", וגם אז שה -

שמוצאים בגמרא שאמר ר"ע "כל מה דעביד    -שכאן רואים חילוקי השיטות אפי' בתכלית העילוי  

שהרי למה מזכיר השמות    -רחמנא לטב עביד", שזה לא מוצאים אצל תנאים אחרים, אלא דוקא ר"ע.  

שזהו    -דכל מה דעביד רחמנא לטב עביד    -"ע  של התנאים בגמרא? אלא שזה קשור בשיטתו של ר

בעניני קדושה ועד בענינים של היפך הקדושה )שענין זה לא הי' אצל התנאים האחרים(. ושעל ידי  

ל גומר עלי" עד  -"לא  -דיבורו נפעל זה בפועל, שזהו שאומרים "מאן מלכי רבנן", וכדאיתא בירושלמי  

קליפות, גזלנים,    -בקדושה ועד לתכלית הירידה    שנשתנה המציאות. ואומרים שה"לטב עביד" הוא

)שמכאן ראי'    -ענין של שמחה    -שה"לטב עביד" פעל אפילו שם. שזה קשור במה שאמר משחק כו'  

שזהו החילוק בין תענוג לשמחה, שתענוג = העלם, ושמחה    -?( שלא ראה הענין כמו שהוא יהי' לע"ל,  

היינו שראה כבר בגלוי    -בגלוי,    -, אלא שמחה בבשר וביין  = גילוי, שענין השמחה הוא לא ע"י התבוננות

 כו', שזהו הביאור בנוגע לזה שמזכיר השם של ר"ע. 

מוכרח   ויותר  נוגע,  זה  שגם  צ"ל  אלא  האחרים?  התנאים  של  השמות  מזכיר  למה  מזה    -אבל 

מגיד    -שמו"ר    -שבמקומות אחרים מובא שהיו אלה התנאים ולא הזכיר שמותיהם. פה, בספרי. מדרש  

בראשית רבה, שבאו    -מוצאים סיפור ד'    - הוצאה מרשות לרשות(, ובמקום ג'    -דבריו ליעקב )גשם  

זקנים לרומי ושאלו לר"ג לכמה נחש מוליד ולא ידע, ונעשה פניו חולנית, שאלו אותו הזקנים למה פניו  

שפעם לשבע    -מי אתונא  חולנית, ענה להם כו' אמר לו ר' יהושע בן חנניא כו'. גמרא בכורות, שענה לחכ 

רק "זקנים", ומוצאים שרק אלו הזקנים הלכו לרומי, והתורה    -שנים כו'. ובמדרש אינו מזכיר השמות  

כי שם לא נוגע, אבל    -אינה נותנת סימנים שאין יודעים, ומזכיר רק ר"ג וריב"ח. שם אינו מזכיר השמות  

 כאן נוגע אלו הד' שמות. 
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הנ"ל   הענין  מצד  זהו  לרומי,    שפה  -אלא  דזקנים  הענין  רק  נוגע  ושם  וגר,  ישראל  לוי  כהן  היו 

 -שנחש הוא ענין הקליפות, שחטא עץ הדעת בא מנחש הקדמוני    -שהשאלה דנחש לכמה מוליד  

שזהו"ע מציאות חדשה. אלמלא דינא הוי חטיוה    - ואיך שייך בו הולדה    -שהוא ענין מקור הקליפות  

במילא צ"ל מציאות הנחש,    -זה מובן, כי צ"ל "ובחרת בחיים"    -סגיאין. למה בכלל צריכים את הנחש  

  - "לכמה"(? והתירוץ על זה כו' להיות דוקא כשעלו זקנים לרומי  -באיזה אופן )  -אבל "לכמה מוליד"  

הי'    -מלכות הרשעה )מקום הקליפות?( וכשבאו הזקנים לשם    -שזקנים הו"ע חכמה דקדושה, ורומי  

ים ששם נוגע רק ענין "הזקנים". אבל כאן נוגע השמות מצד הנ"ל )כהן  הרי רוא  -אפשר לברר השאלה.  

 לוי ישראל וגר(. 

אדם    -)עדים זוממין ?(. גלות    -גלות, ותחילת המסכתא    -וזה קשור לזה שמדברים סיום המסכתא  

בניו. עבר בשגגה    -הראשון   ובני  כו'"    -נדון בגירושין בניו  "חייב אדם לומר  ישראל,    -אבל  בכללות 

הגנה וכפרה, מגין לגבי גואל הדם,    -שני ענינים    -הגלות הוא ערי מקלט. ר"ע "כל מה דעביד". בגלות  ש

הענין של גלות.(    -ששפך חמתו על העצים והאבנים, וכפרה    -הגנה    -שגלות מכפרת. )וכמו"כ    -וכפרה  

א הי' הורג  עדים בחזקת כשרות, אולי בכלל ל  -שלכאורה כפרה יותר מעלה מהגנה. ושפטו והצילו  

שזהו המעלה של כפרה לגבי הגנה, שגם השוגג צריך כפרה )"מרשעים יצא רשע"( שאם לא הי'    -נפש  

גמר דין, אבל המעלה דהגנה לגבי גואל הדם,    -לא הי' קורה על ידו. וכאן יש המעלה דכפרה    -שייך  

שכפרה הוא רק    -ן  אחד שוגג ואחד מזיד. וכאן יש עוד עני  -בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, הגנה  

על שוגג, אבל בערי מקלט יכול לעשות תשובה )"מאריך אף"( שגם למזיד יכפר, ומוצאים עוד דוגמאות  

פרה אדומה,    -שקרבנות מכפרים רק על השוגג, אבל ישנם ענינים שעושה תשובה, עגלה ערופה    -לזה  

שענין הגלות יעזור לא רק על  קרבנות.    -וע"י ענין התשובה אפי' זדונות נעשים שגגות, ועל השגגות  

 שזהו ענין אלול.  -חטאים אלא אפילו על זדונות ופשעים ומרדים 

מגיד דבריו ליעקב, שבשעה    -ויהי רצון שכמו שאומרים בנוגע לערי מקלט שצריך להיות "וחי שם"  

ות  שרק הגלות מכפר, אבל בגלות לא צריכים להי -שהדין הוא שצריך להיות "וחי"  -שנמצאים בגלות 

בצער, שלא יהי' קיינע שטערונגען ללימוד התורה. ביז די לעצטע טעג פון גלות. "נחמו גו' ותאמר ציון  

 עזבני הוי' גו' אנכי אנכי גו'". 
 

 שיחה ב': 

למה אתם בוכים, ענו "בית אלוקינו   -על פי האמור יתבאר כמה דיוקים שמביא בגמרא: בסיפור הא'  

סתם, היו צריכים לומר שהם שרפו את הבית המקדש. וגם בסיפור    -כו'"  שרוף באש" ו"המונה של רומי  

למה נוגע הענין של שועל. לפי שכתוב בפסוק "שועלים הלכו    -הב' אינו מובן מה שאומר "שועל כו'"  

סתם, ולא הי' מודגש אף בגמרא, אלא ראי' שכאן נוגע דוקא    -בו". לפי שכך הי' המציאות. בעל חי  

 שועל. 

הענין של חורבן כבר ידעו מקודם. קודם הק"כ מיל.    -א לעיל יובן: למה אתם בוכים  על פי המוב



99 b  ד' שבט ה'תשפ"ב 

זה גופא שהלכו לרומי, שאוירה טמא וגושה טמא. שזה מראה    -גם כן ידעו. והראי'    -והענין שרומי גדול  

ל  היינו שלא היתה יד ישרא   -שיד ישראל לא היתה תקיפה. וזה שהלכו לבטל גזירות מראה שהיו גזירות  

לא זה ששרפו    -על העליונה. ושאל מה נתחדש עכשיו שהלכו ק"כ מיל? וענו סתם "המונה של רומי"  

 כי זה אינו חידוש.  -בית המקדש 

ר' יוחנן בן זכאי אמר "הלבנון באדיר יפול", דוקא באדיר, שהקב"ה עשה מלוכה אדירה, )שבא שליח  

שאם לא כן הי' בזיון אצל ישראל. אין טענה   -והכריז שנעשה קיסר( כי "הכל לפי המבייש והמתבייש" 

שחרבו בית המקדש, שזה מקל הצער, שהרי זה דור אחר, לא אלו חרבו, שזה לא מוציא צער. אלא  

הטענה היתה שכבר מספיק, למה צריך להיות ה"אדיר" עכשיו? וזהו שאמרו "הדום רגלי אלוקינו שרוף 

 ולמה צ"ל האדיר עכשיו?  -שכבר שרוף  -באש" 

פור הב' שקשור עם קודש הקדשים שזהו ענין התורה, "אין בארון אלא שני לוחות הברית". והסי

"במשך היובל המה יעלו בהר", אבל מה    -זה לא נשאר בקביעות בסיני    -"משה קיבל תורה מסיני"  

זהו בקודש הקדשים. אלא שצריך להיות גם הענין דתפילה, ר' יהודה    -שתורה נמצאת בקביעות בעולם  

יום. משום זה הי' גם    -מצלי אחת לל' יום  הי'   שהי' מתפלל פעם אחת, והי' לומד תורה במשך הל' 

קטורת, שהוא ענין נעלה בתפילה. על ידי כהן גדול    -אחת בשנה    -בקודש הקדשים הענין דתפלה  

הוא ענין התורה. החורבן בקודש הקדשים   -עזר על כל השנה. אבל קודש הקדשים  -וביום הכיפורים 

  - לפי ש"אתם קרויים אדם" אבל לעומת זה    -חכמה דקדושה. וחכמה דלעומת זה    -הרי זה בתורה    -

שועל   -שועל ודגים. שזה מנגד על קדושה    -המשל דר"ע    חכמה דלעומת זה.   -בע"ח, שזהו "שועל"  

 יוצא מקודש הקדשים. 

גמליאל הי' גם נשיא. ר'  והתיקון על זה ראה ר"ע. שמשה טען שמתן תורה צ"ל על ידי ר"ע. רבן  

תורה, והוא ראה התיקון    -כל ענינו    -הי' גם לוי. אבל ר' עקיבא    -הי' גם כהן. ר' יהושע    -אלעזר בן עזרי'  

 -זקנים וזקנות )"זה שקנה חכמה", קנה  -"ציון שדה תחרש". התיקון  -שועל  -על תורה. בשעה שיש 

ם )לא רק בקודש הקדשים( שמלאה הארץ דעה את  בכל ירושלי   - שיהי' ברחובות    -קנין שנעשה שלו(  

ואנו    הוי'.  ואהרן,  משה  שיהי'  ברחובות,  אף  המעיינות  הפצת  הגלות,  זמן  במשך  ועבודתינו  מעשינו 

 בתוכם. 
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 Talks And Talesעל הגהות שער 

Our matriarch (mother) Sarah . . 

. . and all other women . . 

ישתדלו   לנישואי'  ובנתיים  הגדול  )הקרוב(  האח  הסכמת  צ"ל  הי'  אז  שכנהוג  כיון  פרעה,  מבית  לשחררה 
 )מלבים?( 
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. . and quite but only a few . . 
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. . more than ten a few years . .  
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[molten sea] ? brass sea! 

. . and all many of . . 
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 . . to practise theur religions, and also the Christians . . 

. . the Crusades ?יסדו small Christisan states . . 

. . its Location, in the Near East . . 



105  b  ד' שבט ה'תשפ"ב 
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when walking . . reached  לברר ברור התנאים 

impossible  ? 
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. . all other days of similar fasting . . 
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. . to cause loss of human life . . 
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 לשלול הפי' שהמצות דוגמת עץ הנל! 
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  להחליף )עכ"פ להוסיף ע"ד בן השונמית 
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(Mishkan)  מקדש 

. . were quick to note . . [. .] 

[in addition to] Together with  

. . there is also a. . 

. . if the a physical . . 

. . destroyed (as indeed it was after a time) 
 המשכן? ?

. . is essentially indestructable . . 

. . same symbolic way . . 

the curtains . . the walls  ?! 

. . what is known as ? called Kabbolath Ol . . 
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. . Yachin and Bo’az שעמדו משני צידי הכניסה לביהמ"ק . . 

[ten bases]  בבקר 
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. . and many Jewish males . . 

. . the circumcision of all the . . 

. . but most some of them . .  
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 שער מכתבים באנגלית 
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ט"תשכ'כסלו ה' ה

שער התמונות
אמשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער

ז"תשכ'תשרי ה

א"כ-ט"תשי'תשרי ה

bב



ה"תשכ'פורים ה

גמשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער bד



ז"תשי'ג בעומר ה"ל

ז"תשט'ג בעומר ה"ל

המשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



א"תשכ'קיץ ה

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער bו



משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער

ט לערך"תשכ'קיץ ה

ה"תשכ'מוצאי פסח ה

ז b



ל"תש'שבט ה' ט

ל"תש'ד שבט ה"יו

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער bח



ח"תשכ'ד שבט ה"יו

טמשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



ו"תשט'ד שבט ה"יו

ד"תשכ'שבט הד "יו

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער bי



ב"תשנ'ר ה"אד-שבט
-שלושים שנה -

יאמשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער bיב



ט"תשכ'פורים ה

ב"תשמ'פורים ה

יגמשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



ט"תשמ'חנוכה ה

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער bיד



ב"תשנ'חנוכה ה

טומשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



ז"תשמ'אייר ה

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער

מ"תש'אייר ה

ג"תשמ'סוכות הא"תנש'ניסן ה

bטז 



ח"תשמ'הט אלול "כ

יזמשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



נ"תש'חנוכה ה

ה לערך"תשל'ה-ד"תשל'ה

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער bיח



ו"תשל'ג בעומר ה"ל

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער

ז"תשמ'ג בעומר ה"לנ"תש'ג בעומר ה"ל

יט b



א"תנש'ה-נ"תש'ה

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער bכ



ט"תשמ'טבת ה

כאמשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



ט"תשל'מנחם אב ה

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער

ט לערך"תשמ'ה

bכב



ב"תשנ'סוכות ה

א"תנש'סוכות ה

כגמשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער

ט"תשל'הזאת חנוכה 

bכד



א לערך"תנש'אלול ה

כהמשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



א"תנש'אדר הנ"תש'תשרי ה

א"תשנ'תשרי ה

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער bכו



ג לערך"תשמ'ה

כזמשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



ט"תשל'שבועות ה

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער bכח



א לערך"תנש'תמוז ה

נ"תש'מנחם אב ה-תמוז

כטמשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



ג"תשנ'ה

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער bל



ב"תשל'ד שבט ה"יו

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער

מ"תש'ד שבט ה"יו

לא b



משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער

ו"תשל'חורף ה

bלב



ח"תשמ'ה

ט"תשמ'ה

לגמשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער

ו לערך"תשכ'ה

bלד



משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער

ח"תשמ'פסח ה

ה"תשמ'חורף ה

לה b



ו"תשכ'ג מנחם אב ה"י

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער bלו



ז"תשי'סוכות ה

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער

ג"תשי'פורים ה

נ"תש'מוצאי שבועות ה נ"תש'כסלו ה' ב

לז b



ח"תשמ'עשרה בטבת ה

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער bלח



ח"תשמ'ה

לטמשמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער b



ט לערך"תשל'קיץ ה

משמחת נישואין של מנחם מענדל ושיינא ברכה שמוקלער bמ



נ"תש'ג אדר ה"קטעי ווידיאו מכ

יחידות לחברי מחנה ישראל

tinyurl.com/MemAndShay
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