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לזכות 
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נדפס על ידי הוריהם

הרה"ת ר' יעקב מאיר וזוגתו מרת דבורה לאה שיחיו 

בלוי 

הרה"ת ר' יוסף יצחק וזוגתו מרת אסתר שיחיו 

זילברשטרום
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עיצוב ועימוד:

"חזק הוצאה לאור בע"מ"

www.chazak.co.il

ב”ה

פתח דבר
הננו מודים מקרב ולב עמוק לכל בני משפחתנו, ידידינו ומכירינו שיחיו, שבאו מקרוב 
מאושרים  וחיים  טוב  מזל  בברכת  שיחיו  הזוג  את  ולברך  בשמחתנו  להשתתף  ומרחוק 

בגשמיות וברוחניות. 

על יסוד הנהגתו של כב’ קדושת אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע, שחילק “תשורה” למשתתפים 
בחתונת כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו והרבנית הצדקנית נ”ע זי”ע – מוגשת בזה למשתתפים 

בשמחתנו תשורה הכוללת הגהות ומענות קודש – רובם בפרסום ראשון.

התשורה כוללת: 

שיחות כ”ק אדמו”ר מהוריי”צ נ”ע עם הגהות כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו. הנחות אלו נכתבו 
ע”י סב הכלה הרה”ח וכו’ שלום ע”ה חסקינד. שזכה לשמש את כ”ק אדמו”ר מהריי”צ נ”ע 
ולקירובים מכ”ק אדמו”ר נשיא דורנו, מלפנים, חבר אגו"ח באה"ק והנהלת תות"ל המרכזית 

לוד.

זילברשטרום שבהדרכת כ”ק  אהרן מרדכי ע”ה  וכו’  אגרות קודש לסב הכלה הרה”ח 
אדמו”ר מהריי”צ נ”ע וכ”ק אדמו”ר נשיא דורנו – הקים וניהל במסירות נפש מוסדות חינוך 

בצרפת ובאה”ק וממייסדי רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש. 

ויבלחט”א

אגרות קודש ומכתבים ממזכירות כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו לסב החתן הרה”ח וכו’ טובי’ 
בלוי, מראשי עסקני חב”ד בארה”ק ת”ו, חבר הנהלת צא”ח המרכזית ומוסדות חינוך  שי’ 

חב”ד בירושלים ת”ו. 

אגרות קודש ומכתבים ממזכירות כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו לסב החתן הרה”ח וכו’ יחיאל 
מיכל יהודה ליב שי’ זלמנוב, עסק רבות בקירוב אנשי חיל לתורה ומצות, מייסד בית רבקה, 
צא”ח תל אביב, ומנהל ת”ת חב”ד בני ברק משך כו”כ שנים במס”נ. לשלמות העניין, הוספנו 

טיוטות מהמכתבים ששלח לכ”ק אדמו”ר. 

י”א  ברובע  אדמו”ר  כ”ק  שליח  לאופר  שי’  מנשה  מרדכי  וכו’  להרה”ח  מיוחדת  תודה 
אשדוד ארה”ק. 

אדמו”ר.  לכ”ק  ההתקשרות  חיזוק   – יעודה  את  תמלא  זו  שתשורה  תקווה  אנו 
ושהתעוררות זו תעמוד לזכות הזוג הצעיר שיחיו להקים בית נאמן בישראל מיוסד על יסודי 
התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות ובחיים מאושרים 
עולם על ראשם”, בגאולה  היעוד ד”שמחת  לקיום  נזכה במהרה  זו  ומשמחה פרטית  בכל. 

האמתית והשלימה על־ידי משיח צדקנו, בהתגלות מלכנו נשיאנו, בקרוב ממש. 

משפחת בלוי                                                                                                        משפחת זילברשטרום 

ירושלים עיה”ק ת”ו                                                                                                                           לוד

ו תמוז ה’תשע”ה כפר חב”ד, ארץ הקודש
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 "ותזכה שעל ידך יתמלא חלק ממה 
שרצה לפעול בעולם ע"י תלמידיו"

הקדמה

'הנחות'  בארכיונו  לשמר   – ז"ל  חסקינד  הרב  של  בחלקו  נפלה  ונפלאה  גדולה  זכות 
בעצמו  שסיפר  כפי  האחרונות,  השנים  בעשר  הריי"צ  הרב  של  מהתוועדויותיו  אותנטיות 

לימים:

ה'חוזרים' היו משחזרים את השיחות ור' שמואל זלמנוב ז"ל היה כותב 'הנחות', כלומר: 
מעלה את השיחות על הכתב. אחר כך הרבי היה מגיה את כל ה'הנחות'. משנת תש"ב והלאה 
היו כ"ק נשיא דורנו )שהיה מכונה אז הרמ"ש( ור' שמואל זלמנוב מוזמנים בקביעות לשולחנו 
של הרבי הריי"צ, ור' שמואל היה אוסף את כל ה'הנחות'. ברשותי הנחות של תשרי אחד אצל 

הרבי הריי"צ, ומהן הנחה אחת בכתב ידו של ר' שמואל.

הרבי נשיא דורנו הקפיד והשתדל מאוד שהחסידים ירשמו 'הנחות' מדברי הרבי הריי"צ 
בעת הסעודות בשבתות ובימים טובים. והיו פעמים שזה לא היה קל. למשל, ביומיים של 
נכח בכל  'חוזר'  כל  והרבי הריי"צ דיבר בכל הסעודות. לא  היו ארבע סעודות,  ראש השנה 
ארבע הסעודות, והיו צריכים לשחזר את הדברים מתוך זיכרונם של כמה מהנוכחים, קטע 
מזה וקטע מזה. אחר כך הרבי היה מגיה את ה'הנחות', והיו מכינים כמה העתקים מה'הנחות' 

– לרבי הריי"צ, לחתניו ולעוד כמה אנשים.

גם אבי כתב פעם 'הנחות', כדי לחזור על השיחה היו צריכים לעמוד מקרוב לרבי הריי"צ 
ולשמוע את קולו. רק אלו שהורגלו היטב לשמוע אותו, יכלו להבין היטב את ביטוי הדיבור 

שלו באותם שנים. אבא ז"ל היה בן אלו שהבינו את הדיבור".

כמו כן הנגיד ר' יעקב כץ ז"ל משיקגו אלא שהוא נהג שלא לכתוב מאומה בחול המועד. 
פעם נכח באחת השיחות ביום טוב ונתבקש לשחזר אותה, אך מאחר שלא רצה לכתוב בחול 

המועד, חזר לפני על השיחה ואני כתבתי.

מי שירשום  היה  ולא  הריי"צ,  הרבי  הוזמנו לסעודה אל  לא  היו כמה שבתות שאנשים 
'הנחה'. למשל, בחורף תש"אבש באותה תקופה הרבי נשיא דורנו היה כותב לעצמו רשימות 

מדברי הרבי הריי"צ, אך אלה לא היו 'הנחות'.

ר'  הגביר  משיקגו,  חשוב  אורח  אז  הגיע  מהכלל:  יוצת  אחת  פעם  היתה  תש"א  בחורף 
באמצע  אנ"ש.  גם  כבר  הגיעו  וממילא  לסעודה  הוזמן  כבודו  ומפני  ז"ל,  פאלמער  שלמה 
הסעודה נודע על כך לאבי והוא מיהר הגיע. באותה סעודה הרבי הריי"צ דיבר הרבה, בסגנון 
מאוד חריף, על תקופת המחלוקת של הגר"א נגד החסידים, וכשאבי נכנס אמר לו הרבי: 
מאחר שלא היית כאן לפני כן עליך לדעת מה שמדברים כאן עתה הרי זה ב'בל יגיד'. מאותה 

סעודה אין 'הנחות'.

יש ברשותי כמה 'הנחות' שכתבתי, עם הגהות בכתב יד קודשו של הרבי. הרבי הריי"צ 
והרבי  בין הדברים,  מובן הקשר  היה  לא  ולפעמים  נקודות-נקודות.  היה מדבר בסגנון של 
נשיא דורנו היה מכין זאת לדפוס באופן שיובן הקשר בין העניינים. לפעמים זכרתי במפורש 
שהרבי הריי"צ אמר את הדברים בסדר מסויים, וכך כתבתי את ה'הנחה' ואחר כך הרבי שינה 

את הסדר לגמרי.
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ש"ק פ' נשא יב סיון תש"ד

בשנת תש"ד או תש"ה אחרי אחת השבתות שאנ"ש לא הוזמנו לסעודה, אמר לי הרבי 
נשיא דורנו )הרמ"ש(: שלום, כתוב 'הנחה'. אמרתי לו: 'אינני יכול לכתוב, אלא אם תחזרו 
לפני על השיחה'. והרבי הסכים. נכנסנו לבית הכנסת, והרבי התיישב וערך עבורי 'חזרה'. 
זאת לא הייתה 'חזרה' רשמית, אבל מי שנכח במקום בשעת מעשה שמע את ה'חזרה'. 
אחר כך אמר לי הרבי שוב: שלום,כתוב 'הנחה'. אמרתי לו שעדיין אינני זוכר את השיחה 

היטב וצריך לחזור עליה שוב. הרבי חזר שוב על השיחה ואז כתבתי 'הנחה'.

הוא  איך  בהתוועדות  הריי"צ  הרבי  סיפר  לקמן(  הובא   – תש"ה  וילך  ש"ק  )ליל  פעם 
מניחים את  לפני התקיעות בראש השנה, מתי  הרביים  הסדר של הנחת השופרות אצל 
יום  בבוקר  הזאת.  השיחה  את  'הנחתי'  אני  וכו'.  פנים  כלפי  ומתי  חוץ  כלפי  הרחב  הצד 
ראשון של ראש השנה תשי"א, קרא הרבי לר' שמואל זלמנוב לפני התפילה ושאל אותו 
האם יש לו את השיחה הזאת )הבעל תוקע אז היה הרב בערל ריבקין ז"ל(. ר' שמואל ז"ל 
לא זכר ולא ידע, ולכן ניגש מיד אלי ואמר לי שהרבי מחפש את השיחה ההיא ושאל אם 
יש לי את השיחה. בדיוק ימים אחדים לפני כן עיינתי בשיחה זו וזכרתי בדיוק היכן היא 
מונחת אצלי. אמרתי לו שארוץ הביתה אביא את זה )גרתי אז ברחוב איסטרעןפארקווי 
להיכנס  לי  שיאפשרו  )א(  תנאים:  בשני  זאת  התניתי  אבל   .)770 מול  ממש   ,763 מספר 
בחזרה לבית המדרש )כי כבר נהיה מאוחר והקהל הצטופף שם בזאל הקטן( )ב( שיחזירו 
לי לאחר מכן את השיחה, וכך היה. הלכתי והבאתי את השיחה לר' שמואל, והוא מסר זאת 

לרבי. הרבי עיין בזה, ואחר כך קיבלתי את ה'הנחה' בחזרה.
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תש"ד ער"ה תש"ה אחרי התרת נדרים



13 12



15 14

ליל ש"ק פ' וילך, ש"ת, ו' תשרי תש"ה
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 סעודת ליל ש"ק פ' האזינו, י"ג תשרי 
הלולא של כ"ק אדמו"ר מהרשנ"ע
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יום ש"ק )פ' תבא תש"ה( בסעודה
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 ר"ד שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
ש"ק פ' וישלח יט כסלו, תש"ו
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"ועיקר העיקרים .. להשתדל ביותר וביותר בקירוב הלבבות "בבקשה להודיע תוכן מכתבי זה לכל המתועדים"
של כל המשתתפים בעבודה קדושה זו"
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"זה מכבר הותנה .. עליהם להקדיש מזמנם ומרצם לעסקנות 
צבורית בכרם חב"ד"

"אין לוותר על כחות בשטח החינוך"
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לדעתי אין לשנות כלל שנדברו מקודם"
בר"ח אייר תשט"ז התרחש הטבח הנורא בבית הספר למלאכה בכפר חב"ד, והמדריך 

הרה"ח וכו' שמחה זילברשטרום ע"ה נרצח. 

ביום ח"י מנ"א תשט"ז )ג' חודשים לאחר מכן(, אחיו – סב הכלה תחי' – הרה"ח וכו' 
אהרן מרדכי זילברשטרום ע"ה שלח מברק לכ"ק אדמו"ר:

"אתמול נולד בן. לפני פסח דברנו במפורש שאם יוולד בן, אזי ייקרא ע"ש אדמו"ר 
ועשה, האם לעשות כך, או שמחה, או צירוף. אהרן מרדכי זילברשטרום"

על כך ענה כ"ק אדמו"ר במברק מיום כ"ב מנ"א: 

"מז"ט. בהשם, לדעתי, אין לשנות כלל ממה נדברו מקודם. חתי"ק"

יצחק,  יוסף  בישראל  ונקרא שמו  בכ"ד מנ"א.  בזמנה בשטו"מ  ואכן, הברית התקיימה 
לאויש"ט.
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למלאות פקודת רבותינו נשיאנו .. העומדים בינינו ובין ה' 
אלוקינו ומוסרים פקודות מממה"מ הקב"ה"

"להכין תכנית מפורטת לכיבוש הנוער בימי החופש"
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"ויהי רצון שימצא די אותיות מסבירות ומאירות""בשאלת הקמת שיעור נוסף בישיבת תורת אמת"
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 "כל ענין מפלגותי עליו יש להמליץ לשון הכתוב 
ארץ אוכלת יושבי' היא"

"רצון ונדבת לבם הט' להרחיב פעולות הפצת המעינות"
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"ובטח יודיע בנוגע לעצמו על דבר כל זה בפרטיות""ופשוט שהגזמה בענין זה אסורה. וד"ל"
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דו”ח מבצע מצה תשכ”ג – צא”ח ירושלים )2 סעיפים מתוך 13(

8. קבלו מצות השתא:

אהרן,  הר-אבן  איש-שלום,  מיכאל  ד”ר  דינור,  בן-ציון  פרופ’  שלו,  יצחק  רפאל,  יצחק 
לייבוביץ נחמה, ש.ב. ישעיהו, פרופ’ י.א. זיגלמן, צבי עלי בקר, פרופ’ ז. בן חיים, פרופ’ דב 
סדן,  דב  פרופ’  ליבנה,  אליעזר  היילפרין,  ל.  פרופ’  מרינוב,  חיים  אבי-יונה,  מיכאל  אשבל, 
רייך, פרופ’  גינוסר, פרופ’ רחמלביץ, פרופ’ קרל  זר, שלמה  פרופ’ קרל פרנקשטרין, מרדכי 
נשיא המדינה,  בראון,  פרופ’ קרל  דורן משה,  כהן,  חיים  עו”ד,  רוזנברג  ד”ר  ליבוביץ,  ישעי’ 
צבי  נסים,  הראשי  הרב  ברסלואר,  מר  כהן,  י.  יוסף,  דב  גזהר,  פרופ’  דוסטרובסקי,  פרופ’ 
גליס, י. זוסמן, משה שרת, שזר, פרופ’ י. בנטאיץ, תיאודור קולק, ד”ר י.א. נבנצל, בת-שבע 
כצנלסון, ראובן שרי, ש. סתוי, מ. זמורה, פרופ’ מ. זוהר, פרופ’ אריה דבורצקי, ד”ר י. בורג, 
וינשטוק,  פרופ’ ה. צונדק, אליהו מרידור, פרופ’ רוקח, פרופ’ א. סימון, אליהו אלישר, ד”ר 
פרופ’ אלכסנדר מרדכי דושקין, יצחק אולשן, יהושע איזוברג, פרופ’ אברהם דרוקמן, פרופ’ 
ש. אדלר, פרופ’ אריה אוליצקי, פרופ’ יצחק בער, סויבורסקי שמואל, חיים קרונגוולד, פרופ’ 
יוסף, פנחס רוזן, ישראל ברזילי, מקס פראנקל, בית הרב חן, א. אדלר, צונדק ב.א.  גורדון 
ויניק,  ח.צ.  פרופ’ אביגד,  ברגמן,  בונה, ש.ה.  א.  ידין,  יגאל  פ.,  יהודה  יעקב טלמון,  אלטמן, 
אליהו ליקין, ש.ד. גויטין, בנימין מזרה, ב. אמירה, א.ח. ורטהיימר, גרשם שלום, ישראל אלדד, 
יהושע ברהלל, ביליק אלקנה, ד”ר אלדד, הנס פולוצקי, שלמה צמח, שלו גנוסר, מנחם ברש, 
אברהם ארסט, בנימין אקצין, ד”ר רושטילד, מ. פרץ, מ. אביגדור, א. מני, ש. איזנשטדט, פרץ 
וילבסקי, ד”ר  י. לנדאו, א. סדובסקי, משה בר-עם, צבי  חן, אברהם אלמליח, עזרה הדיה, 
זילברג, א. פרנקל, משה שפירא, אבא אבן, פנחס ספיר, יוסף קוקיה, ראובן איתן, משה בר-

סלע, אורי ידין, קדיש לוז, יוסף ג. ליב, חיים ליפשיץ, שמואל אגמון, א.י. בלר, פ. דריפוס, רחל 
צברי, ד”ר בנימין הלוי, מ. פלסנר, חיים הזזי, ר. בקרי, צבי הרכבי, משה יערי, מ. שטקליס, 
חיים ביינרט, חיים ברלין, לייב רוכמן, זלמן חן, יחזקאל קוטשר, ישראל היילפרין, נ. גרוסוביץ, 
יהושע פראור, בנימין שפירא, יצחק קלוגאי, ש. פינס, א. רון, יהודה כהן, זלמן ארן, לוי אשכול, 
חיים חמיאל, אליעזר גלאובר, דוד הורוביץ, לוי אבהרמי, טישלר, ראש הממשלה, משה לנדוי, 
ש. הסטרין, יונתן מגנס, שמואל ייבין, י.י. ריבלין, דב קמחי, נח ליכטנשטיין, משפ’ מיכאליס, 
ש.  קלינגה,  הנס  לב?(,  )זאב  שטרן,  גבריאל  גרשקה,  תיאודור  מוזס,  זיגפריד  אילון,  דוד 
שרשבסקי, א. אורבך, אליהו דובקין, אברהם אבן שושן, משה קול, בן ציון כץ, נ.נ. טור-סיני, 
י.ל.  קורנבליט,  פרופ’  רבין,  חיים  גבירצמן, ש.ז. שרגאי,  דובדבני, משה  ברוך  ורהפטיג,  זרח 

פיקרד, גדעון האוזנר, פייטלסון, חיים וירשובסקי.

אדמו”ר  כ”ק  מאת  קודש  איגרת  מצות,  שלוש  שהכילה  אריזה  קבלו  מהנ”ל  אחד  כל 
שליט”א ומכתב של צא”ח בירושלים.. 

ויתקון  א.  ד”ר  מנדילוב,  א.  פרופ’  האוצר(,  )משרד  ארנון  יעקב  ד”ר  לקבל:  סירבו   .12
)שופט עליון(, פרופ’ שמעון בודנהיימר, פרופ’ יעקב גוטמן, פרופ’ אבנימלק, ד”ר רם מואב 

)יו”ר הליגה למניעת כפיה דתית(. פרופ’ ולטר שטראוס, פרופ’ נ. פיינברג, פרופ’ ג.א. ווייל.

נוסף לכך לא רצו לקבל - כיוון שברשותם מצות שמורה משלהם: ד”ר חנוך אלבק, פרופ’ 
זאב לב..

הדו"ח דפעלות פסח עם המצורף נתקבל
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 "ואחכה לבשו"ט, אשר ממשיך עבודתו 
לקרב לבן של ישראל לאביהם שבשמים" 

ב"ה מוצש"ק ואתחנן י"א מנ"א תשי"ב ת"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א

מכתב כ"ק מיום ג' סיון במועדו הגיע אך מענתי נתאחרה עד עתה בגלל סיבת טרדותי 
הרבות ובעיקר כי חיכיתי שאוכל לבשר לכ"ק בשו"ט כבקשתו.

הייתי  חגה"ש  שלפני  בש"ק  הזמן.  במשך  לעשות  השתדלתי  אשר  את  לפרט  והנני 
בשליחות צעירי אגו"ח בקיבוץ נתיבה של פועלי אגו"י ושם כארבעים כ"י אברכים ובחורים 
גם כט"ו נערים מיוצאי תימן המתחנכים אצלם, תוך כדי עבודה בקיבוצם כשעה ארוכה לקח 
לימוד מא' בפנים ד"ה כל המאריך תרץ ונוכחו גם נערי תימן הנ"ל אחרי .. ליקוט ז'. והשארתי 

שם רשימת כ"ד טבת שהודפסה לל"ג בעומר ע"י צאגו"ח.

בחה"ש היית בין אנשי ..)?( וקבעתי שיעור לימוד בחומש עם פרש"י ונ"ך ובעיקר ראיתי 
להאריך בדברים של חיזוק היהדות לקוחים מתוך תורת החסידות עניני כוונת ירידת הנשמה 

בגוף וכוונת מ"ת למטה דווקא. השיעורים ארכו כשעתיים ויותר. 

זה ארבע שבועות שהנני עסוק בכל יום ב' לשבוע בשיעורים בנ"ך בשני מקומות ועורכים 
)?( בשלוש שעות. מתכוון הנני בתוך השיעורים להתעכב בדברי התעוררות לקיום המצוות 

ותשובה, רוב הדברים לקוחים מתורת החסידות כנ"ל. 

שלא  גם  נמצאו  אשר  התו'  מידיעות  פשוטים  אנשים  שברובם  השיעורים  שומעי  בין 
שמעו מאבותינו אברהם יצחק ויעקב, וברובם לא ידעו מביהמ"ק, כהנים, מ"ת, חורבן הבית 
שיבנה בב"א וסיבת החורבן והגלות וע"ז התעכבתי בימי בין המצרים, להסביר סיבת החורבן 
והגלות. הדברים נאמרו כהדרכה לחיים של תומ"צ בסביבה זו. גם ביחיד יוצא לי לפעמים 
תכופות יותר לשוחח עם אנשיי, ומשתדל הנני לעורר בעניניתומ"צ. הדיבורביחיד נדמה לי 
לענ"ד שיש בו יותר השפעה מדיבור ברבים ובזאת אשאלה עצת כ"ק שליט"א עם להתמסר 
ליחידים אשר אפשר לדבר אותו יחיד פעם ושתיים וגם לדעת מצבו יותר או לבחור לנצל את 
הדיבור ברבים שיקיף מספר אנשים מרובה יותר. נדמה לי שההשפעה היא יותר מקיפית. 

ועל מה יש להתעכב יותר ולהקדיש זמן ומרץ, יותר. 

זה  בשטח  מעבודתי  רצון  ושביעות  הצלחה  ראיתי  טרם  הכשרויות  על  הפיקוח  בעניני 
בחיזוק  השפעה  בעניני  מלהתמסר  מטרידני  וגם  לעיתים,  נפש  לעוגמת  לי  גורם  והדבר 
שאין  עד  עצמי  אודות  לחשוב  ממני  מונעות  שמזה  המרובות  הטרדות  ובעיקר  היהדות, 

עיתותי בידי אפילו ללמוד השיעורים בחומש ותניא או משניות וגמרא או הלכה ודא"ח.

ישנה הצעה של אפשרות להעלאה במשרתי היינו סמכות יותר גדולה אך גם האחריות תהיה 
זו דרושה השתלמות מסויימת הכרוכה בטרחת הגוף  יותר, שלשם העלאה  על שטחים רחבים 
ובשרו בעיקר באם להזהר במאכל כדבעי הרי הקושי הוא חמור יותר או אולי נמנע הדברבאם 
חפצים להזהר ממאכלים שיש בהם חשש שביעית – ללא היתר המכירה – אבקת חלב א"י ומאכלי 
חלב ובשר שאיו בו למהדרין חזקת כשרות גמורה ואשאלה חוו"ד כ"ק שליט"א ע"ז אם מכריעים 
טעמי השלילה או החיוב שבזה ובצירוף אשר מקום משרתי עלול להשתנות ותנאי המקום אינם 

ידועים שמטעמים אלו חל הספק גם לאפשרות הצעה להעלאה בלי השתלמות כנ"ל.

זמני  לפי  העבודה  באופני  כ"ק  עצת  אשאלה  וע"ז  הטבה  רואה  איני  ברוחניות  במצבי 
המצומצם. ובאם אפשר להשקיע זמן בעניני הפרטים על חשבון עניני הכלל.

מתוך  קראתי  לזה  נוסף  הנ"ל  השיעורים  ונלמדו  הנ"ל  בקיבוץ  ג"כ  הייתי  העבר  בש"ק 
הרשימה דכ"ד טבת לפני נערי תימן ביחוד.
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 "ובודאי מנצלים איזה רגעים לדבר 
אין דעםארום פון חסידות"

ב”ה, כ”ה תשרי תשט”ז. 

כ”ק אדמו”ר שליט”א

מכ’ כ”ק מו’ אלול בה’ תשרי התקבל ע”ד ימי עיון הנה חוהמ”ס אין התנאים מתאימים לסדרם 
כי לרוב נמצאים אנשי חיל בחופש, וגם אנשי הרבנות בימים אלו אינם מתעסקים בסידור ימי עיון.

..)?( לשבוע בבני ברק, הנה בעשי”ת הוחל בזה יתרון במשתתפים  ע”ד הלימוד בדא”ח ביום 
בהשתדלותו  ידועה  ובמדה  שי’  שיינין  לוי  ביניהם   – פונוביז’  מתלמידי  כ”י  חמשה  במספר  הבא 
בהיתר – שבחוג ישיבת פונוביז’ שעד כה לא היו משתתפים בשיעורים השונים ללימוד דא”ח כגון: 
עם הר”י לנרא שי’ עם הת’ שלום דובער ליפשיץ שי’ עם ר”י בלומנפלד. וכפי הנראה שישתתפו גם 
להבא – כי עתה מאחרי יוכ”פ עד מ”ח אין סדרי לימוד בישיבה – וכמה מהם מהגרים בסביבה באו 
גם בשבועות אלו, ובשבועות הקרובות כאשר יתחדשו הסדרי לימוד בישיבה מתחילים בע”ה את 
לימוד קונטרס עץ חיים. קונטרס ומעיין סיימנו. נוסף לפרק תניא, יש לציין שגם בהתוועדות שמחת 
בית השואבה שהתקימה בבית הכנסת הזמני .. )?( לוי שיינין שי’ וכנראה בהשפעתו בא עוד תלמיד 
אחד נוסף לתלמידים ..)?( לשיעור בדא”ח .. )?( הרה”ח ר’ נחום גולדשמיד שי’. שמעון משה בהר”י 

דיסקין שי’ שמואל ברוך היישריק שי’, וקראתי שיחת כ”ק מחה”ס תשי”ד. 

מפעולות צעירי חב”ד הנה במכתבי הקודם מכ’ אלול הארכתי במקצת בזה, נוסף לזה נשלחו 
להרבה מקומות באה”ק ת”ו מטעם צאגו”ח בימי ח”י אלול התלמידים מתת”ל להתועד ולדבר מענין 

אלול וח”י אלול. כמו”כ התפרסמה בבתי הכנסיות והישיבות דב”ב השיחה והמכתב מלקוט אלול.*

בדבר סניף נשי חב”ד דבני ברק. הנה השיעורים בדא”ח שנקבעו לכל שבוע מתקיימים – אלא 
שבימי החגים חלה הפסקה מועטת – ונלמדים ע”י ובתכנית השיעור לכלול לימוד דינים ע”י מרת 
בפרדס  במעברה  מסיבה  התקיימה  בחוה”מ  סלוין.  מרת  ע”י  שבוע  פרשת  על  ובהרצאה  קרול. 
ובכלל  החג  מפרשת  כשעה  בפניהם  דברה  תי’  זוגתי  המעברה,  מנשי  כ”י  כעשרים  השתתפו  כץ 
התעוררות להתחזק ביהדות – וגם הסניף מצדו יגביר פעולותיו בלימודים שונים בדינים והדומה. 
גם היום התקיים ביקור הרופאה – המתקיים אחת לשבועיים – ובערב מביאים להם התרופות. 

זוגתי תחי’ השתתפה הערב ודברה בפניהם מדיני מליחת בשר ומפרשת השבוע.

בדבר הנכתב במחניים בענין ריקודי התערובת, הנה אחרי אשר נוסף בשולי המכתב שנתקבלו 
החוברות שאחריו ובו הרי היו תגובות חריפות. נדמה לי כי אין עתה מקום לכתוב התגובה הנזכרת 

במכתב כ”ק. וגם ריחוק הזמן יותר מחדשיים.

לאחר החלטת האסיפה – בהשתתפות השליח הרב ר”י וינברג ש’ – שיגבירו ענין חזרת דא”ח 
בבתי כנסיות הנה בש”ק שלפני ר”ה ובש”ת חזרתי דא”ח בביהכ”נ של פועלי אגו”י בשכון ה’ בני 
ברק. השתתפו כארבעים כ”י. ותקותי שלענין זה הי’ המשך. בימים הקרובים מתכנסים פה אלו 

שנתמנו לענין זה לארגן הדבר בעוד בתי כנסיות וגם ברמ”ג ורמת יצחק.

בדבר הבית תפילה בבני ברק זה כשבועיים שקבלנו הסכמה בע”פ מאת ידינו השו”ב ר’ נתן 
אליו  פנינו  כשנה  )לפני  חב”ד  כנסת  בית  עליו  הקים  למען  לו  אשר  המגרש  את  שינדב  בליאכר 
בבקשה לזה ולא ענה עד עתה( תקותנו בימים הקרובים לגמור הענין בכתב ע”ש חב”ד בבני ברק, 
ואולי גם אפשר לחשוב על יסוד תת”ל או אח”ת בבני ברק. אלא  ולהתחיל בהוצאה אל הפועל, 

שלזה נוכל להתקרב כאשר יתחילו בבני’ בפועל.

לפני כשבוע כתב ... מכ’ לכ”ק אד”ש בהתייעצות בענין חנותו. מהותו הרוחני, מבקר בביהכ”נ 
בד”כ בשבתות, שמירת הכשרות בבית, בניו לומדים בבי”ס חילוני – הבכור – מתכונן עתה לבר 
מצווה ומלמדו אנוכי דיני הנחת תפילין יהדות בכלל שלא נחתנך בזה כמעט כלל והלואי יניח תפילין 

– מכתבו ראיתי לפני ששלחו לא רציתי למונעו מהתלהבותו החלוצית כי בזה גילה כל מהותו.

יחיאל מיכל יהודה ליב בן רחל.
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"שבכל מקום שעשו עכ"פ באצבע קטנה .. נראית הצלחה 
מופלגה שלא שיערוה מראש, עד שנתקיים .. גם אויביו 

ישלים עמו"

ב”ה א’ דר”ח כסליו תשט”ז בני ברק

כ”ק אדמו”ר שליט”א

מכתב כ”ק מה’ מ”ח והמכתב כללי מימי הסליחות הרצ”ב בט”ו מנ”א נתקבלו כן נתקבל כ’ כ”ק בברכת 

שנה טובה ואחרתי במענתי עד כה כי חפצתי להודיע מאיזה פעולות, וגם חיכיתי לבשו”ט בענין המגרש של 

השו”ב ר’ נתן בליאכר – אף שאין עדיין ידיעה ברורה – וזה הדבר בנדו”ז: 

הוא עומד בדבורו לנדב המגרש, ולדעתו רשאים להשתמש בו לביכ”נ ולמוסד חינוך יחד היינו להקים בו ב’ 

קומות שיקלטו שניהם, אלא – שלפי עצת ידידיו – שהוא מתנה להשאיר לו הזכות להבניית דירה עבורו, וכשיבנו 

ביכ”נ הרי דירת מגורים לא יבנו עליו, ע”כ מחפשים הדרכים לבנות גם הדירה וביהכ”נ בקומה הראשונה, וישנה 

ולכן חושב  גדול ביותר  - על כל הקומה הראשונה – אלא מאחר שהמגרש אינו  אפשרות להקים עוד קומה 

שיתחילו לבנות מהקומה השני’ היינו שיקימוה על עמודים ושביניהם יוכל לבנות לכשירצה – וגם בזה התנאי 

אומר, שיתכן שיבטלו באם לא יצטרך לזה, וגם נוכל לפצותו בממון – מובן שלבנות על עמודים ההוצאה מרובה 

בקומה  והביכ”נ  מתאימה  דירה  לבנות  אפשריות  יקבע  המנדס  שאם  היינו  בתוקף,  עומד  אינו  ו..)?(  ביותר, 

ראשונה יסכים לזה, אלא שעוד עיכוב בדבר, המגרש אינו רשום על שמו - מסיבות שונות, אלא על שם אחד 

מידידיו ז”ל שנפטר לפני איזה זמן, ולו בן היורשו, וגם הבן יודע ומסכים להחזירו על שמו או על שם מי שירצה )- 

כי יש לו מכתב מהנפטר שבו הצהיר שהמגרש שייך לו, ובכל עת שיבקש ימסרנו על שמו, או על שם מי שירצה, 

ובידו מכתב מעיריית בני ברק – מזמן רב – שבו מצהירים שידוע להם בעל המגרש( אמנם החוק לעניני ירושה 

מחייב לנכות חלק מסויים לירושה לממשלה, ובזה מטפל עתה ע”י עורך דין לסדר הדבר שיוכר למפרע כרשותו 

של ר’ נתן שי’ ואז אפשר להעבירו על שמינו - היינו שמות כמה מאנ”ש בב”ב כוועד הבנין – ומחכים לתוצאות.

ימים אלו נתקבל על כתבתי מכתב המזכירות בהנוגע לסניף אגודת נשי ובנות חב”ד בב”ב, הא’ בצרוף 

סקריפס 50, והב’ בצירוף “קובץ ליובאוויטש” וחוץ מאלו לא הגיעו מהמזכירות מכתב לנשי ובנות חב”ד.

ע”ד “פעולות ד’ מינים” בודאי נתקבל המכ’ מצאגו”ח בו נזכר מזה, ומהידוע לי שב’ זוגות תלמידי ת”ת, 

עסקו בזה כמה ימים, ברחובות תל אביב, ומחנות לחנות, ועוד באיזה מקומות, ובכל יום הזמינו כל זוג כמה 

מאות עובדים לברך על הד’ מינים, והיו גם עיתים שממש חטפו מידיהם לברך קבוצות אנשים גדולות, ורק 

איזה אחדים סירבו לברך.

המכ’ לאברך שו”ב שי’ טרם ראיתי כי הנ”ל בבית הבראה, המכ’ לגיסי שי’ נתקבל בזמנו.

ע”ד השיעור ביום ג’ בדא”ח שבו משתתפים גם כמה מתלמידי פונוביז’ שנתוספו – הוא מתקיים בכל 

שבוע ומפעם לפעם גם נתוסף מי מתלמידי הישיבה, לומדים עתה קונטרס ע”ח. נוסף לפרק תניא. גם בחזרת 

דא”ח בסעודה שלישית נתוסף האברך לוי שיינין שי’, ואחר ערבית במוצש”ק הונהג שנשארים איזה ד’ או 

ה’ תלמידים וקוראים שיחות ומכתבי נשיאנו כשעה. גם ממשיכים בחזרת דא”ח בביהכ”נ פאגו”י שבשיכון 

ה’. – השיעור תניא ביום הש”ק, נלמד שם עתה, ע”י ר’ ישראל ישראלי שי’ הגר שם. 

השיעורים בדא”ח לנשי ובנות חב”ד דבני ברק נלמדים כל שבוע – לומדים המא’ אני חומה רצ”ב – והונהג 

לקרוא איזה שיחה או מכתב בכל שיעור דא”ח. 

גם השיעורים הנלמדים ע”י הנשים בעצמם בדינים ופרשת שבוע מתקיימים, כמו”כ הביקור מהרופאה 

במעברת פרדס כץ, ולהרצאה בעניני חיזוק היהדות. וגם נערכים ביקורים בבתיהם ע”י זוגות נשים מהסניף. 

לר”ח כסליו נקבעה מסיבה בהשתתפות הרה”ח רא”י )חייקין?( שי’ ובודאי יכתבון דו”ח מפורט מפעולותיהם.

כאשתקד,  כסליו  בי”ט  חב”ד  בכפר  העיון  יום   - בע”ה   – לקיים  הדת  קצין  עם  קבעתי  כשבוע  לפני 

גלי צה”ל של הרבנות הצבאית במסרם על פרטי תוכנית פעולות הדת לחדש  ובמוצש”ק העברנו בשידור 

הבע”ל מסרו מיום העיון בי”ט כסליו בכפר. עורך השידור בקשני ואמסור ע”י את ספר הניגונים שממנו חפץ 

לשדר בי”ט כסליו 

נפגשתי עם עורך ה”מחנים” והבטיחני להקדיש בגליון י”ט כסליו לחג הגאולה ושלחתי לו מאמר מר’ 

חנוך שי’ גליצנשטיין ותמונת יום העיון דאשתקד.

מתכוננים לערוך חגיגת י”ט כסליו – בהשתתפות הרב רא”י דיסקין – בביהכ”נ זה, כמו”כ מתכוננים לערוך 

התוועדות חסידותי בימי י”ט כסליו בב”ב עבור תלמידי הישיבות ביחוד עם מי מהתמימים הקשישים שי.
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"שיעשו כולם אגודה אחת בדיעה אחת וכאיש אחד "ואשתתף גם מצדי בסכום עד מאה לירות"
למלאות תפקידנו בעלמא דין"
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ב”ה 

י”ז סיון תשט”ז בני ברק 

כ”ק אד”ש

מכ’ כ”ק מכ”ז אייר – עם המכ’ לנשי חב”ד המוסג”ב - בי’ סיון נתקבלו ונתעכבה מענתי למען אוכל לבשר 

עכ”פ במקצת אודות התעוררות לפעילות בצאגו”ח. 

את המכ’ לנשי חב”ד – בהזדמנן ביום ב’ בשבוע לשיעור דא”ח השבועי – קראתיו בפניהם. 

בדואר רגיל נשלח – י’ סיון – “מחנים” דחה”ש תשט”ז.

עפ”י התעוררות שעורר הרה”ח רא”פ בשלחו אלי העתק מדברי כ”ק מכ”ו אדר וה’ אייר נקראה אסיפה דחופה 

ואנ”ש שי’ דב”ב ב”ה השתתפו: הרב א”י שי’ דיסקין ר”ל גנזבורג ר”י שי’ ברוק ר”ש שי’ לוין ר”י שי’ ישראלי ר”צ שי’ 

שכטר ר”ע שי’ גלזמן ר”ל שי’ אקסלרוד ר”ש שי’ היצחקי ר”מ שי’ גרינברג ר”ש שי’ שמואלי )חתנו של ר”ג כגן( אחרי 

שספרתי למשתתפים אודות מכ’ שנתקבלו מכ”ק אד”ש אודות חלישות הפעילות בכרם חב”ד וקריאת המכ’ לסניף 

צא”ח דב”ב מתשי”ד – וציינתי שמאז קבלת המכ’ לא השיבו עלי’ כלל – רוחם של המשתתפים היתה בהתעוררות 

לפעילות והצע הצעות שונות הרא”י דיסקין הציע שיתענינו אודות יסוד “חדר” אשר רבים עוררו אודות זה שכאן 

בחוג החרדים דב”ב מתאים ביחוד וכמתכנתו באידיש וכשניסדו ובמלמדים משלנו, מקום לימוד להתקשר עוד 

הפעם עם השו”ב ר’ נתן שי’ בליאכר בדבר המגרש שדובר בו )ולמעשה התקשרנו עם הנ”ל והיום נתנה תשובתו 

החיובית היינו שמסכים שיקימו צריף שוודי על מגרשו ובתנאי שישמש לת”ת ובתנאי שימסרו לו כתב התחייבות 

שבאם יהי’ זקוק למגרש בכדי לבנות בית – באם יבואו צאצאיו מרוסיא והדומה – יוחזר אף שבע”פ אמר שחושב 

חיזוק  בענין  הצעותי:  בראשל”צ(  )מישיבתנו  הצריף(  קנית  בעניין  עתה  ומתעניינים  ברשותנו  ישאר  שזה  הוא 

השיעורים הקיימים וקביעת שיעורים נוספים בדא”ח במקומות שונים כמו”כ להרבות בחזרת דא”ח בבת כנסיות 

שונים דב”ב וקביעת שיעורי יהדות שבועיים במעברה בפרדס כץ הסמוכה ונתחלקו התפקידים בין המשתתפים 

שיארגנו מקומות נוספים ללמוד דא”ח וחזרת דא”ח בבתיכ”נ שונים בכל חלקי העיר ושכוני’

ואלו ההחלטות שמוצאות לפועל ר”צ שכטר קבע שיעור ב”תניא” בכל ש”ק לפני התפילה בביהכ”נ של הרבי 

מלובלין שליט”א בנוה אחעזר ב”ב, הרא”י דיסקין חוזר דא”ח בכל ש”ק בסעודת שלישית בבהכ”נ דחסידי צאנז 

בשיכון ה’ ב”ב, בשיכון עממי של פואגו”י ב”ב חזרת דא”ח בכל ש”ק ע”י ר’ יעקב שי’ כץ או ר”ל שי’ גנזבורג, בשיכון 

... – מוצש”ק בהעלותך – נקראה אסיפה  ו’ ר’ ישראל ישראלי ר’ שלמה רוזנפלד ר’ ישראל ברוק קבלו ע”ע בכל 

התמימים ואנ”ש שי’ ברמת גן ורמת יצחק בהשתתפות הרה”ח רר”נ כהן השתתפו ר’ מאיר שי’ בליזינסקי ר’ חיים 

שי’ פולנר ר’ משה שי’ זליבנסקי ר’ שלמה שי’ פוטשין ר”ש שי’ בליזינסקי ר”י שי’ בלונמפלד ר”א שי’ כהן ר”מ שי’ 

חרלוב ר”א שי’ אופן הת’ מ”מ בליזננסקי ר”מ שי’ גרוזמן.

לחזק  והצעותי  אלי  שנשלחו  כ”ק  מכתבי  ואיזה  הנ”ל  שי’  לרא”פ  אד”ש  כ”ק  מכ’  בקריאת  האסיפה  פתיחת 

ולהרבות בפעולות של קביעות שיעורי דא”ח חזרת דא”ח בבתי כנסת שונים חיזוקו של השיעור לנוער המתקיים 

בביהכ”נ חב”ד רמי”צ שנחלש בזמן האחרון הן ברמת התלמידים וההדרכה וגם בענין השכר לימוד ומסיבות שבת 

הרנ”נ שי’ הוסיף בדברי חיזוק להצעות ר”ש בליזינסקי מציע שיהיו כל הענינים מרוכזים ע”י מרכז ושתשרור המשמעת 

ור”מ גרוזמן מציע חיזוק המעמדות למען אפשר קיום של השיעורים ר”י בלומנפלד מציע למנות ועד שיפקח בקביעות 

על תוכנן של השיעורים והמסיבות שבת ויעמוד על תיקון המצב הטעון תיקון 

הוחלט:

חזרת דא”ח: סכת שלום – הרב, רמי”צ חב”ד – ר”מ בליזינסקי פואגו”י ברמי”צ - ר”מ גרוזמן פעמים בחודש 

פואגו”י ברמ”ג – ר”ש בליזינסקי. 

שיעורי דת לנוער: עניני פקוח – לימי החודש א-י = ל. זלמנוב י-כ = ר”י בלומנפלד כ-כט = ר”מ בליזינסקי מרכז 

= ר”ש בליזינסקי עניני מעמדות – ר”מ גרוזמן 15 ר”י בלומנפלד – 15 ר”א כהן – 5 ל. זלמנוב – 5 ר”ש בליזינסקי – 

15 ר”ח פולנר – סכום בלתי קבוע ר”מ זליבנסקי )-3 מזומן( ר”א אופן – סכום בלתי קבוע )ר”א בליזינסקי 5 ל”י 

מזומן)?( ר”צ סלוין 3 ל”י מזומן)?((

נקראתי לצאת בשבוע זה בסופו לשרות שנתי של ל”ח יום בשרות מילואים תפקידי בכל פעם כסמל דת ואקוה 

שמקומי יהי’ במקום שרגיל הייתי בו כמה שנים ואראה מה אפשר לעשות בי”ב תמוז בע”ה

ימי”ל בן רחל

 "ותמשיך אלי' גם את אלו שלעת עתה אומרים 
בנפשם שאינם עדיין מאנ"ש"
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ב”ה מוצש”ק פ’ בלק י”ד תמוז תשט”ז

כ”ק אדמו”ר שליט”א 

בזה הנני להודיע מהנעשה בשבועות האחרונות בחוגי הצבא שהנני עוד משמש בתפקיד סמל דת בשרות מילואים 

חלוקת  במסגרת  כשלושים(  שביניהם  )הדתיים  מהחיילים  שי’  כמתאים  בפני  להרצות  לי  הזדמן  חקת  בעש”ק  הנה 

תנ”כים לכאו”א מטעם הרבנות הצבאית בקצרה דברתי בפניהם מענינו דהתנ”ך שנתן לנו בה”ס .. )?( גם פעמים ערכי 

הרוח הצדק והיושר והזכרתי בדבר קדושת המחנה בצבא.

בש”ק פ’ חוקת שהיתי במחנה ודברתי בביהכ”נ בפני כשבעים יותר חיילים דתיים שי’??? לפני קבלת שבת בדבר 

חוקת התורה ואשר בענין זה דחוקה למע’ מטו”ד יכולים ללמוד מהמשמעת דקב”ע בצבא ואעכו”כ כו’. לפני קרה”ת 

דברתי – בפני הנ”ל – מפרשת השבוע בענין נחש הנחושת וע”כ יאמרו המושלים, דרשות חז”ל שבזה. אחר התפילה נגש 

אלי אחד מהם כבן יח – שמכירני לפי שיעורי בת”א בשכנות למגורי משפחתי שי’ – וישאלני אם אוכל לקבוע אתו שעור 

בתניא מאדמוה”ז, ואשאלהו מאין ידוע לו מזה, ויען שהי’ לומד בכל ש”ק תניא בחבורה אצל ר”י פלס שי’ בביהכ”נ חב”ד 

דת”א. וקבעתי אתו שיעור בתניא ונוכחו עוד כה מחבריו ונהנו מהלימוד. לפני תפילת המנחה למדתי – לפני כעשרים 

שי’ – מדרש .. )?( )בסעודה השלישית – אחרי ניגונים וזמירות בצוותא – דברתי בפני כל באי ביהכ”נ כנ”ל – בענין לעולם 

יהא זהיר בתפילת המנחה ..( אחרי הבדלה וקידוש לבנה יצאו בשירה וריקוד שעה ארוכה. במוצש”ק הזמנתי - להתוועד 

על היין – חבורה של כעשרה שי’ – יתרם היו עסוקים בעניניהם – וקראתי בפניהם את הראשי פרקים מחיי כ”ק אדמו”ר 

– הנדפס במחניים בקשר לי’ שבט דאשתקד – והרבה קטעים מרשימת המאסר הנדפסת.

ביום ה’ י”ג תמוז נתארגנה קבוצה – של שלושים כ”י חיילים - יותר מזה לא היה באפשריות לארגן הפעם - שבאו 

בחיים  מזה  ללמוד  יש  אשר  ואת  דרוסיא  והמס”נ  הגאולה  חג  מפרשת  ספרתי  עיון.  ליום  חב”ד  לכפר  צבאית  במכונית 

היומיומים שלהם. כמו”כ כבדתי להרצות את אחד מאנשי הרבנות הצבאית הראשית סגן אלוף יצחק מאיר שי’ קצין כשרות 

ושבת ) - חסיד מחסידי גור וחבר ההנהלה דצעירי אגודת ישראל - שבא לחגיגת י”ב תמוז ע”פ ההזמנה שקיבל מצא”ח 

בכפר חב”ד - ( וברך בדברים נלבבים ודברי התעוררות למס”נ. כמו”כ ברך מטעם צא”ח ר”ל כהן שי’ וקרא מתוך המכ’ דט”ו 

סיון רפ”ח. נגנו את נגון אדמוה”ז הידוע ולמדתי בפניהם קטע מתניא פרק א’ וחלקו לכאו”א את הבטאון חב”ד י”א וצרפו 

יר”ש. אחרי  ג’ ספרי תניא לאלו מהמצטיינים בעניני  את ראשי הפרקים מחיי אדמו”ר מהמחניים הנ”ל, כמו”כ חלקתי 

יראו  כי ע”כ  לגימה שמקרבת  גדולה  ואמרתי שכמאחז”ל  ידיהם לסעודה, בתוך הסעודה המשכתי  נטלו  תפילת ערבית 

בקרוב זה של אנשי כפר חב”ד קרוב רוחני ויוסיפו לבקר מזמן לזמן. בהדגישי את האהבת ישראל הנהוגה בין החסידים 

לקרב את כאו”א מישראל וכפי שיטת הבעש”ט נ”ע והנשיאים הבאים אחריו, תוך כדי כך הזכרתי בדבר האפשריות שכו”א 

אשר מוצא בנפשו איזה ענין המטרידו ברוחניות וגם בגשמיות יוכל לפנות בזה לכ”ק אדמו”ר שליט”א ותקותי – אמרתי – 

שיענה כי נוהג כ”ק לענות לכל הפונים אליו ובודאי עי”ז בע”ה יושעו בכל הדרוש לכאו”א, )ובדבר הכתובת יכולים להעביר 

המכתבים עפ”י כתבת דצאגו”ח הרשומה בבטאון והם יעבירוהו לכ”ק, או שיבררו הכתובת ע”י ר’ אברהם הרשקוביץ שי’ 

המלמד במחנם בכל ערב נ”ך והלכה והוא יודיע הכתובת )– ניכר הי’ שרבים התענינו מאוד בענין זה(

.. – במסגרת מסיבת חג הגאולה  נשי ובנות חב”ד דת”א הזמינוני להרצות בפני אמהות תלמידי בה”ס אהלי י”י 

– ביום א’ העבר. ודברתי בפניהן מפרשת המס”נ דאדמו”ר, ודברי חיזוק לחיי יהדות כשרים וטהורים כמצווה בתוה”ק, 

ושישתדלו להמשיך בחנוך ילדיהם בחינוך חב”ד גם בגמרם חק למודם בביה”ס.

באור לי”א מתוז התקיימה התוועדות בביהכ”ס חב”ד דב”ב ע”י הרה”ח רח”ש שי’ ברוק. השתתפו אנ”ש שי’ דב”ב, 

וכחמישים מתלמידי פונוביז’ שי’, דברי ופרשת החג די”ב תמוז.. היהדות ושאינו חגם של חסידים בלבד. כמו”כ עורר 

ללמוד דא”ח .. וקרובם לעבודה. גם הזכיר כמה פעמים – בלי לפרש שמות – מדוע רועים בשדות זרים. כן עורר לתלמידים 

שבאם מסתפקים באיזה ענין בין בעניני עבודה והדומה או גם בעניני גליא דתורה הרי ת”ל יש ממי לשאול אך – ציין – אין 

לבלבל במכתבי הבל כו’ כי זמנו של כ”ק אינו פנוי ח”ו לדברים בטלים. בד”כ עשתה ההתועדות – שנמשכה עד לאחר 

חצות –רושם חזק מאוד.

לפני כשבוע בא אלי האברך יצחק שי’ אונגר מישיבת חכמי לובלין דב”ב ומכ’ כ”ק בידו ואפנהו להרה”ח ר’ רפאל 

שי’ כהן בעיני לא הכרתי בו גדולות בידיעה כו’ אך תמימיות ורצינות נסוכות על פניו, להתחיל ללמוד תניא – מדבר פניתו 

לר”נ כהן שי’ לא אדע עדיין מאומה.

לפני איזה זמן שלחתי בדואר רגיל חוברות מחניים בקופיר.. 1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.15. שנזדמנו לידי.

"ויה"ר שיצליחו בשליחותם, אשר הנקודה התיכונה היא 
הפצת המעינות )עד שיגיעו גם( חוצה"
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ב”ה 

ט”ו אד”ש שושן פורים תשי”ז בני ברק

כ”ק אדמו”ר שליט”א

... בדבר הקשרים עם חברי מלפנים, הנני משתדל להחזיק הקשרים אך למעשה מועטים המה קשרי איתם, 

להרבה מהם שלחתי הבטאון הי”ג, וגם עוררתי במכ’ לא’ מהם בדעתי להתחיל בע”ה בימים הקרובים להשתדל 

אודות חלוקת מצה שמורה בחוגיהם כבשנים האחרונות.

בצעירי אגו”ח הנה הפעולות בנסיעות לישובים השונים שהתחילו בהם נראית הצלחה מסויימת, בעש”ק ויקרא 

יותר מחמישים משפחות  עובד מתיישביו שייכים למפא”י,  בית  – בהתאם לשליחות מצאגו”ח –במושב  שהיתי 

יחיו, משפחה אחת, יראים ממש בעל זקן ופאות גם ילדיהם – לדבריו – שומרי מצוות, מוצאו מליטא, בר אוריין 

לפ”ע, ואצלו התאכסנו – אני ור’ שאול לוין מבני ברק – ביקרנו שם בעוד שני בתים של שומרי מסורת )אצל האחד 

ג’  שבקרנוהו לעת המנחה בש”ק מצאנו הפמוטים של שבת עמדו על השולחן כבבית שומרי שבת( כפי הנראה 

המשפחות הם סלתה ושמנה של המתיישבים מבחינה דתית. קיים בית כנסת בנוי במושב אך פרט לחגים וימים 

נוראים – או שמחות בר מצווה – סגור הוא כל השנה להרבות שבתות ובזה ניסינו להתחיל ועוררנו את הנ”ל בבקרנו 

אצלם שיפתחו דלתו בית הכנסת בשבתות עכ”פ לתפילה בציבור, הובטח לנו שיעוררו עכ”ז בש”ק פ’ זכור – אז 

מתקיימת בר מצווה במושב – ומקווים שיצליחו לארגן המנין בש”ק. השארנו בטאון חב”ד אצל הנ”ל, והזמנות לכפר 

חב”ד לפורים או חומו”פ כנראה שיבואו ונמשיך גם בקשר במכתב להודיע מענין הביכ”נ.

המושב הוא בקרוב מקום למושבה נס ציונה והתפללנו שם בש”ק בציבור ובסעודה שלישית כובדתי ע”י הרב 

המקומי ישראל בארי שי’ )חתנו של הרי”פ חרל”פ מירושלים( לנגן ניגון חבד”י ולחזור דא”ח נגנו ניגון וחזרתי ענין 

מדא”ח )אדם כי יקריב לפי המא’ באתי לגני תש”י( בודאי ישלח לכ”ק השאלון שממלא כל מבקר. מפי השמועה 

הנה המבקרים במקומות השונים הצליחו במידה יתירה ובהרבה מקומות נתקבלו בחיבה והתלהבות.

בש”ק פ’ זכור דברתי לעת המנחה בביהכ”נ הספרדי )היחידי( שבמרכז בני ברק, בפני כ”ד מנינים כ”י, ביהכ”נ 

זה הנה מכמה שבתות מלמדים תניא ע”י הסברת ענין מדא”ח בשעה הנ”ל ע”י ר”י כץ שי’ בהתעוררות והשתדלותו 

של ר’ יצחק טולידנו שי’ בביקורו בבני ברק בזמן האחרון. 

בחוג הישיבות הנה הישיבות לצעירים תלמידי המכינה דפונוביז’ שהזכרתי אודותיו במכתב האחרון בע”ה 

מוצא לפועל, ולומדים בכל שבוע בלילה שעור בתניא זה כחודש ימים, משתתפים כעשרה כ”י קבועים בשיעור 

הראשון היה קרוב לעשרים כ”י. 

שנים מאברכי פונוביז’ באים אלי בכ”י כדי ללמוד תניא בהשכמה והם: נואזיל ומשה אהרון ברוידא שיחי’ )מ.א. 

ברוידא הוא האברך שקיבל מכ’ מכ”ק מז’ כסליו תשי”ז על השם מ.א. פרינלק וזה שינוי השם לבל יכירו חבריו 

לישיבה שכותב מכתבים לכ”ק. זה נודע לי ברור ע”י האברך שמעון משה בהרב א.י. פרידקין שיחי’( קבוצא זו של ב’ 

אלו התארגנה לפי בקשתם הם, וההשתתפות בשיעור היא בחשק ובחיות. משתדל הנני בקבוצות הנ”ל להתעכב 

מפעם לפעם בעניני דרכי החסידות וסיפורי חסידים. כמו”כ מתקיים השיעור בדא”ח בכל יום ג’ בשבוע בבני ברק 

ומשתתפים כמה מבני הישיבות. וגם שיעור אחת לשבוע בביתי עם האברך משה קנר שי’ ובשבועות האחרונות גם 

האברך שוב החל להשתתף )אחרי הפסק ארוך(. גם השיעור עם האברך משה שי’ שניאורסון בכ”י נמשך.

מצו”ב “הסכם” שנכתב בין השו”ב ר”נ בליאכר שי’ ואנ”ש דב”ב שנכתב לפני כחודש. ובענין העברת המגרש על 

שמנו כנראה שזה ענין של שבועות או ימים אחדים.

רצו”ב המשך לרשימת התורמי צדקה בכ”י שפ”ה ואחכה להוראות איך לנהוג בדמי צדקה אלו שסה”כ 518,015 

לירות עד עתה ובודאי יתוספו עד סוף השנה.

מאי המענה עד עתה חשבתי שאין זה לרצון התעסקותי בזה, ואם נכונה השערתי אחכה להוראות גם בזה למי 

למסור ההעסקות )אולי לר”נ שיבר שי’ המתעסק בצדקה אחרת(.

יחיאל מיכל יהודה ליב בן רחל

"ומובן שלרצון התעסקותו בזה באופנים המתאימים"



55 54

"ברור שמוטל החובה עליכם להגדיל פעולותיכם""ובלבד שלא ימעט בהתעסקותו עם אנשי חיל"
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