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 .א

 ]י"א שבט תשל"ט[ 

מנה"ח נכנס ליחידות )רשימת הדברים הוא תוכן    "הרב ירוסלבסקי
לו אד"ש:  בני משפחתו. אח"כ אמר  בערך( ואד"ש בירך אותו ואת 

מאן מלכי רבנן, ואמר לו אד"ש    ,און איצטער בהנוגע די רבנות וכו'
בי"ד  ואת  דנה"ח  קדושה  הקהילה  את  ובירך  וכו',  בתוקף  שיתנהג 

 .רבני אנ"ש

לנסוע   שצריך  לאד"ש:  הנ"ל  יושב  ואמר  ואינו  שונות  למקומות 
אד"ש:   ואמר  אחד.  פנים  במקום  כל  ועל  דין,  בית  מזכיר  בהיותך 

כמו    בתור חבר בו, עליך לדעת שעבודת בית הדין צריך להתנהל לא
הב עד  יהנהגת  וחיכו  א'  במקום  ישבו  שאז  קדמוניות,  בשנים  "ד 

הדין  עבש אליהם,  לי  עליכםיבואו  וכו'...   אלא  להקהילות  לנסוע 
השַאנק וכמו   על  בידו  הראה  )אד"ש  אליהו  דבי  בתנא  שאיתא 

היו הולכים מעיר   -בית דין )שזהו תפקידכם(    –ספרים( שהסנהדרין  
לעיר כו' והיו חוגרים א"ע )ועשה אד"ש עם ידו הק'( לא עם חגורה  

ברזל... של  שלשלאות  כ"א  עור,  בהתוועדות   של  פעם  שדובר  וכפי 
, משום שהיא יכולה להיקרע באריכות מדוע לא נאמר חגורה של עור

המתקיים דבר  הוא  ברזל  ואילו  להישחק  עיירות או  בכל  ולסובב   ,
ואמר לו אד"ש    ישראל כדי לתקן שם את הענינים הדורשים תיקון.

שיראה אויפטָאן ולתקן על הענינים בין אנ"ש שבאה"ק, ואח"כ בכל  
 אה"ק, וכמובן בלי מחלוקת.

הפס"ד שלו בעניני הכפר כאן,  אד"ש אמר לו שמסתמא השאיר את  
אד"ש:   לו  אמר  אח"כ  חדקוב.  המזכיר  אצל  הדו"ח  שהשאיר  וענה 
הנ"ל   פשוטים...  אנשים  ַאלע  ווי  )חייך(  דולר  ַא  געבן  דיר  וועל  איך 
אמר לאד"ש שיש כמה מסירות א' על השני )בכפר חב"ד( כו'. ואמר 

חסידות  אד"ש )בחיוך רחב(: פון מסירות אויף מסירות איז געווָארן  
ווי עס   זיין  וועט  געווָארן "חג החגים", דער סוף  חב"ד, ביז עס איז 
ַא קללה  ווי מען הָאט געגעבן  איז געווען מיט יענע מוסרים כו' און 
חסידים,   ווערן  זָאלן  איינקלַאך  זיינע  אז  אותו(  )שבירכו  גר"א  צום 

 (".און צוויי זיינען געווָארן חסידים... )ושיהי' כך גם אצל המוסרים

ירוסלבסקי  שהרב  העובדה  את  הרבי  הזכיר  האחרון,  לענין  בנוגע 
 י הגר"א. אעצמו הנו מצאצ
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בית משיח  -)מיומן רמ"א זעליגסון, יומן א' התמימים )התמים 
 (ומזכרון הרב ירוסלבסקי , התקשרות גליון פ"בגליון כ"א(

 .ב

 ]ה' סיון תשל"ט[ 

שליט"א אדמו"ר  מכ"ק  ברכה  אל    אגרת  השבועות  "הרה"ג לחג 
 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה יצחק יהודא שי'"

 שלום וברכה!

 המכ' נתקבלו.

 הרבי הוסיף בכי"ק: 

 ]חי"ק[ בברכת החג בברכת הצלחה בעבוה"ק ו]. . [ 

ב.   סיון נ.  מכ"ד  ודו"ח  המכ'  נתקבל  ובינתיים  המשלוח  נתעכב 
 ות"ח ת"ח.

 ליפשיץ כ"ט אדר א' תשע"ו( )מצילום האגרת. תשורה 
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 .ג

 ]תשל"ט[

מברק דחוף ששלח הרבי לביתו של הרב ירוסלבסקי וממוען לבי"ד 
 רבני חב"ד:

 שלום וברכה.   שליט"א בי"ד רבני חב"ד באהקת"ו

וע חב"ד  כפר  לוועד  הבחירות  אודות  מכתב  הנתקבל   תום חל 
 וכו' שלא היו בחירות    עם זה נתקבל ערעור  הנבחרים להוועד וביחד

כ לברר  גדולה  ברור   בהקדם  הזל  ובבקשה  דינם  פסק  ולהודיעני 
 .ות"ח מראש

 ובברכה  בכבוד

 חי"ק



 

5 

 

 )מצילום המברק. תשורה ליפשיץ כ"ט אדר א' תשע"ו(

 .ד

 שבט תשמ"א[ אור לי"ז ]

 תוכן מדברי הרבי ביחידות לרב ירוסלבסקי: 

]הרב  מוטל עליך לדאוג לכל עניני חב"ד ומוסדות חב"ד באה"ק . .  
לו   שאמר  מה  את  זה  בהקשר  הזכיר  שהרבי  סיפר  ירוסלבסקי 
ביחידות קודמת )ראה לעיל י"א שבט תשל"ט( שיש לנסוע ולראות 
לנסוע  צריכים  לא  שהיום  הרבי  ואמר  וכו'.  תיקון  הדרוש  את 

אלא[ מתרחש,  מה  לדעת  מנת  על  א  במיוחד  שומע אם  ]רק[  תה 
הענין.   את  ולברר  לשם  לנסוע  עליך  בעיות,  יש  מקום  שבאיזשהו 
אפילו אם יתברר אחר כך שהי' זה 'עורבא פרח', הרי אתה עשית 

 עליך מוטל לתקן.  -את שלך. ואם צריך תיקון  

ויעזור השי"ת שתצליחו לתקן כל הענינים הדרושים תיקון בין  ]. .[  
כך ואחר  באה"ק,  חב"ד  חסידי  בדרכי    אנ"ש  כמובן  אה"ק,  בכל 

 שלום ובלי מחלוקת. 

שליחידות זו הוא הוכנס אחרון בתור, והוא הרב ירוסלבסקי סיפר,  
ארוכה.. יחידות  לו  שנכונה  ההבין  היחידות  במהלך  הרבי.   שמיע 

וחרי קשים  גבול  פדיבורים  השגת  על  ביותר  במקומות  הים  קיימת 
מסוימים בין מוסדות, שלוחים וכו', וכשהרבי דיבר על כך הוא דפק  

בחזקה.   השולחן  על  הק'  לא בידו  אני  הרבי:  לו  אמר  הדברים  בין 
 יודע מדוע זה שכל אחד נכנס לתחום של השני…

עו לקבוצת השלוחים  יבנוסף לכך דיבר הרבי גם על העובדה שלא סי
 ולהלן 'הנחה' מקטע זה: הק'.ח למשרות כפי רצונו -דתשל"ו

שלחו אברכים מכאן, למה אינם מסודרים? למה אין דואגים להם 
כלפי  לו  יש  פנים  א  פאר  וואס  לבד,  מחפשים  הם  להסתדרותם? 
למה  הקודש  בארץ  כוחות  חסרים  כאן?  משפחתו  וכלפי  משפחתו 

 לא מנצלים אותם? 

לעניני הרבנות בארץ הקו יש  איזה סדרים משונים  יודע  דש,  איני 
לראות   צריך  הדין  בית  וכחבר  הדין  בית  כמזכיר  אתה  עכ"פ 
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עבורם, ישנם המבטיחים ואינם עושים  שהעסקנים ישתדלו ויעשו  
וישנם שאינם מבטיחים כלל. מחובת בית הדין, חוב קדוש, לדאוג  

 לראות לעזור בהסתדרותם.

יעשו   שהרבנים  רבנות  עניני  יעשו,  שהעסקנים  עסקנות   –עניני 
בארץ   הרבנים  בכלל,  לנצלם.  שיכול  מה  העסקנים  עם  בשיתוף 
זיי  האלו.  מהאברכים  נופלים  פרטים,  לדבר  רוצה  איני  הקודש 
זיינען שענער און בעסער מאלו הרבנים שאינם מכרם חב"ד, אתם 
גם משוחדים שהם יקבלו משרות רבניות, אבל זה תפקידכם; חוב 

 קדוש שלכם.

בי דברים חריפים, הסב את פניו הק'  ]במהלך יחידות זו, כשדיבר הר
 אל החלון[.

, תפארת השליחות )התקשרות גליון פ"ב, מזכרון הרב ירוסלבסקי
 (שט"ועמ' 

 .ה

 ]קייץ תשמ"א[

של  הכללי  תורה  לספר  בקשר  מכתבו  על  ירוסלבסקי  להרב  מענה 
 ילדי ישראל:

[ במכתבו כתב ע"ד חילוקי דיעות בין ה"ועד לכתיבת ספר התורה 1]
לבין המתעסקים    –שע"י ועד רבני חב"ד באה"ק    –ישראל"  של ילדי  

 בזה בניו יארק. 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

ביניהם   יתדברו  שלא  פרטים  יהיו  רבני   –באם  בי"ד  כהחלטת 
 אנ"ש שי' נוטראלי. 

אנ"ש 2] ע"י  התורה  לספר  הרישום  פעילות  ע"ד  כתב  במכתבו   ]
 אה"ק. היוצאים לסייע בכך לסניפי בתי חב"ד ברחבי 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 אזכיר עוה"פ עה"צ לזריזות הכי גדולה ולהצלחה הכי גדולה.
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 )ליקוט מענות קודש( 

 .ו

 ]ליל י"א ניסן תשמ"א[ 

של  לגמרי"  חדש  ב"מבצע  הרבי  יצא  תשמ"א  ניסן  י"א  בשיחת 
ה'   לצבאות  התורה  ספר  מצוה    -כתיבת  בר  ולילדות קודם  לילדים 

 וקודם בת מצוה. 

 מהשיחה הנ"ל: להלן קטע 

עשרה   לכה"פ  האבן  מ'דארף  אז  פסק'נען  וועלן  רבנים  אויב 
מישראל זאלן קויפן עשר אותיות, וועט מען מאכן אן אויסנאם פאר  
מ'דארף  אויסנאם  אן  און  ס"ת,  די  שרייבן  וועט  וואס  סופר  דעם 
על  זיין משגיחים  וועלן  זיי  וואס  אידן  ענין  יעדער  אויף  דאך האבן 

גב על  ועומדים  די  זה  קלייבן  דער  פון  סיי  סופר  דער  פון  סיי  יהם 
 געלט, סיי פון פאנאנדערעכענען זיך מיט דעם סופר וכיו"ב,

וועט מען איבערגעבן צו די באי כחי   צו דעם בי"ד פון    -וואס דאס 
זייער  מיט  צוזאמען  אה"ק  אין  זיך  געפינען  וואס  רבנים  אונזערע 

דאס וועלן  וואס  די  זיין  זאלן  זיי  אז  בפועל,    מזכיר,  זיין  מארגן 
 געפינען דעם סופר, צוזאמען ריידן זיך מיט אים וועגן אלע פרטים,

און דער עיקר: זען אז ס'זאל זיין בכשרות הכי גדולה און דער עיקר  
זיין אויך אין אן אופן פון אחישנה, בזריזות הכי גדולה,  אז ס'זאל 

ק דאס  מ'זאל  אופן  אן  אין  בפועל  ווערן  געשריבן  ס'זאל  ענען אז 
זיין, ניט ח"ו אנרירנדיק עפעס פון דער דיוק הכתיבה וכל  מסיים 
השייך לזה, אין אן אופן אז ס'זאל זיין אחישנה אין זריזות אין דער 

 זריזות עצמה.

 (132)שיחות קודש תשמ"א ח"ג עמ' 

 .ז

 ]תשרי תשמ"ב[
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ילדי   של  הכללי  לס"ת  בקשר  מכתבו  על  ירוסלבסקי  להרב  מענה 
 ישראל:

 יך במרץ ב"גיוס" ילדים/ות לס"ת זו?היש מי שממש

 הנשלחו תעודות להנרשמים בהס"ת?

 )ליקוט מענות קודש( 

 .ח

 ]ל' תשרי תשמ"ב[ 

 מספר הרב ירוסלבסקי: 

לנסוע   התכוננתי  יום  באותו  תשמ"ב.  תשרי  ל'  רביעי  ביום  היה  זה 
כמה   עוד  עם  עמדתי  שחרית  תפילת  ואחרי  הקודש,  לארץ  בחזרה 
ברכת  לקבלת  שממתינים  במקום  הגדול,  הזאל  בקצה  אורחים 
"פארט געזונטערהייט" מהרבי. לפתע ניגש אלי המזכיר הרב יהודה  

מי למעלה".  "תעלה  לי:  ואומר  גרונר  והרב לייב  למעלה,  עליתי  ד 
 עדן התחתון".-גרונר הכניס אותי ל"גן

בינתיים עדיין לא הבנתי על מה ולמה נקראתי לשם. ידעתי שהרבי  
יקרה  שתיכף  לי  ברור  והיה  הק',  בחדרו  לכאן,  סמוך  ממש  נמצא 
משהו מצד הרבי. המתנתי בציפייה דרוכה, וכל רגע היה נדמה בעיני  

 כמו נצח… 

אחדים, רגעים  לחדרו    כעבור  גרונר  לייב  יהודה  הרב  המזכיר  נכנס 
מבין  כאן  נמצא  מי  אותי  ושאל  מהחדר  יצא  כך  ואחר  הרבי,  של 

הכללי.  התורה -התורה של ילדי ישראל וספר-העוסקים בענייני ספר
ר'   פוטרפס  ר' מענדל  וטרבניק,  חנזין  כאן הרבנים  עניתי שנמצאים 

יידנצ'יק ור' שמואל ישראל לייבוב, ר' זושא וילימובסקי, ר' שלמה מ
 חפר.

אצל  ליחידות  ביחד  שיכנסו  כדי  לכולם,  שיקראו  ביקש  הריל"ג 
הרבי   של  לחדרו  הריל"ג  נכנס  למקום,  הגיעו  שכולם  לאחר  הרבי. 
לנו   ואמר  הק'  מחדרו  הרבי  יצא  ואז  כאן.  נמצאים  שכולם  והודיע 
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הדלת   את  ויסגרו  לחדרו  שניכנס  חשאי,  בעניין  שמדובר  שמכיוון 
 זכיר עצמו לא נכח בחדר כשהרבי דיבר איתנו(.)אפילו המ

החדר   באמצע  שעמדה  במיטה  הבחנתי  הק',  לחדרו  כשנכנסנו 
של הרבי לאחר המאורע דשנת תשל"ח    ')המיטה הוכנסה לחדרו הק

ואנחנו עמדנו מצידה  נעמד מצידה האחד  ומאז נשארה שם(. הרבי 
י במין השני. לקח דקה או שתיים עד שכולם נכנסו, ובינתיים הבחנת

שמאפשר  באופן  לרוחבה,  המיטה  מעל  קבוע  שהיה  רחב  עץ  לוח 
לשכב על המיטה ולקרוא מכתבים. על הלוח היו מונחים בין היתר:  

תורה(,  -ספר "משנת אברהם" )שמדובר בו על מספר האותיות בספר
ספר "מגדל עז" )זיכרון להרע"ז סלונים ז"ל(, וכמה כתבי דא"ח של 

 כ"ק אדמו"ר הזקן. 

 ו היינו בפנים התחיל הרבי לדבר בפנינו: כשכולנ

ההנחה   תרגום  ולהלן  ע"ה  חפר  הר"ש  ע"י  הוקלטה  ]היחידות 
 ללה"ק[

כלל   פון  תורה  ספר־  דער  וועגן  טומלען  איין  אין  מ׳האלט  ווי  אזוי 
בארץ   שצה״ל  כדי  דיפלומטית  דרך  למצוא  צריכים  לכן  ישראל", 

ייתכן שהם  ישראל יתחיל לכתוב ספר־תורה עבור כל אנשי הצבא.
פנים   כל  ועל  בזה,  לעסוק  התחילו  מבעוד    -כבר  דרך  למצוא  יש 

 מועד כדי שהם יתחילו לעסוק בזה.

קל   יהיה  דרך  באיזו  מדע,  יודעי  עם  או  ביניכם,  להתייעץ  עליכם 
שהגיעה  להם  תאמרו  אם  שכן,  לפועל.  הדבר  את  להביא  יותר 

לפנ זה קשור  כי  אזי תתעורר סערה   ' יבקשה מרעישה מברוקלין, 
יתייחסו   הם  איך  יודע  אינני  זאת,  להם  תאמרו  לא  ואם  מחו״ל. 
הדברים  שני  בה  שיהיו  ממוצעת  דרך  למצוא  אפשר  ואולי  לזה. 
באמצעות  להיות  צריך  הדבר  רשמי  שבאופן  מובן  הסברה,  על־פי 
לא  ובאופן  זה(,  את  לסדר  קל  יותר  יהיה  )וכך  צה״ל  של  הרבנות 

 זיך ער הייסט שרון". רשמי מסתמא זה תלוי בשר הצבא, "דאכט

עם   או  פלוני  עם  שייפגש  מי  מביניכם  ולבחור  למצוא  הראוי  מן 
תצרפו עוד מישהו    -אלמוני, ואם יהיה צורך לצרף אליו עוד מישהו  

 לפגישה.

בין   ייגרע אם יאמרו שאני ביקשתי ושלחתי משלחת,  לכאורה לא 
וכדומה.   הזכרתי  אם  ובין  עצמי,  דעת  על  שלי  ביוזמה  מדובר  אם 
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יש להיזהר שזה לא ייקרא שזאת כפייה דתית. וכמדובר   -העיקר  
 על כל הזהירות בזה בעבודה.

כמו כן, אינני מתערב בפרטי הדברים, אבל יש למצוא דרך שתהיה 
להצלחה בוודאי, ואינני רואה סיבה שלא יהיה כך. אם לא קרובה  

ענייני נצחנות או מפלגות, אינני רואה מדוע העניין לא   יערבו בזה 
ששם   ובפרט  ובהקדם.  הפועל,  אל  חב״ד,    ]בצבא[ יצא  מאנשי  יש 

לפעולות  בנוגע  בצבא  שונות  החלטות  לקבל  רגילים  כבר  שאצלם 
ת וכאשר  בזה.  וכיוצא  חב״ד  אגודת  רשמית  צעירי  הוראה  בוא 

מהעומדים על גביהם, מהעומדים בראש, יוכל הדבר להתבצע אחר 
בלאו  אצלם  שמבקרים  מצא״ח  אלו  ע"י  גדולה,  הכי  בזריזות  כך 
יהיה  מסתמא  להם,  לסייע  מלמעלה  הוראה  תהיה  וכאשר  הכי. 
הכי  בהקדם  מהיר,  ובאופן  'חלק'  באופן  הדבר  את  לבצע  אפשר 

 מבקרים בצבא. גדול, ע"י פעילי צא״ח עצמם ה

ובנוגע כיצד לבצע זאת  -עם כל הפרטים   זוהי הנקודה העיקרית, 
 הרי ישנם ועד הספר־תורה, 'ארגון גג' וצעירי־אגודת־חב״ד.

 ויהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, למצוא סופר מתאים.

והדרך הקלה   לכתוב,  אותיות  צורת  מסתמא תתעורר שאלה באיזו 
תתערב   לא  שחב״ד  היא  תהיביותר  ההחלטה  אלא  של   'בזה, 

הרבנות הצבאית, וכך לא יהיה לנו חלק באחריות שבזה ולא יהיה 
שיאמרו   שיהיו  שיתעוררו,  בטענות  לדון  כזה    ]שרוצים[צורך  כתב 

 כתב אחר וכו'. ]שרוצים[ויהיו שיאמרו 

שם   שישנם  הצבא  אנשי  למספר  כמדובר    -בנוגע  ]בנוגע הנה 
והילדים של  לספרי־התורה הכלליים[ , אפשר לצרף גם את הנשים 

אנשי הצבא, וכן אחים ואחיות, ובצירוף כל אלה מסתמא יש כמות  
 שמספיקה לכתוב יותר מספר־תורה אחד. 

ביחד, או כל אחד לחוד?    ]בחזרה לארץ הקודש[האם אתם נוסעים  
 ]ואם לאו[תוכלו להמשיך ולדון בזה בעת הטיסה,    תסעו ביחד[  ]אם

בהקדם  יהיה  שהעניין  והעיקר,  שם.  או  כאן  בזה  לדון  תוכלו 
 האפשרי.

כי  סופר,  ימצאו  בעצמם  הצבא  שאנשי  עדיף  טירחה,  לחסוך  וכדי 
סופר   איזה  ומכריעים  ומציעים  שמתערבים  כך  על  יכעסו  אולי 

ה הדבר,  על  להקל  כדי  ולכן,  להתערב  יקחו.  לא  שכדאי  הוא  עיקר 
אם    -בכל ענייני ההלכה שבדבר, באיזה אופן תהיה צורת האותיות  

וכו כך  באופן  או  כך  שרבנות    '.באופן  היא  ביותר  ה'חלקה'  והדרך 
 צה״ל תדון בזה והם יחליטו כיצד לעשות.
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כדאי שתצרפו אליכם מישהו שהוא   -כדי להקל עוד יותר על הדבר  
ולומר  לבוא  שיוכל  כך  נכבד,  מקום  שם  ותפס  בצבא  שירת  עצמו 

 'בדידי הווה עובדא', והוא יודע מה נחוץ וכו'. 

ילכו  רק  ואם  יתירה.  השתדלות  דורש  אינו  שהדבר  הוא  והעיקר 
ה אצל  יתקבל  אזי  המתאים,  בסגנון  וידברו  חלקה  רבנות בדרך 

הצבאית שזהו דבר שהם עצמם היו צריכים לעשות ביוזמתם, וחבל 
שהם לא עשו זאת עד עתה כדי להרים את המוראל של החיילים.  
על   דיברו  לא  כי  נעשה  לא  זה  ולפועל  עבר,  שעבר  מה  אופן,  ובכל 

 כך...

קרוב לוודאי שתביאו את ההצעה בהקדם, כדי שזה ייחשב בהמשך 
ושמחת־ ראש־השנה  ולכן, לתקופת  שבזה.  הרעש  כל  עם  תורה, 

עלולים  אז  כי  העניין,  את  ]ולעכב?[  להצניע  כדאי  אם  מסופקני 
 לאבד את המעלה והרצינות המיוחדת שישנה בימים אלו.

וייתכן   התורה,  לספר־  ילדיו  את  רשם  נבון  ומר  שהואיל  ייתכן  גם 
 גם הם יסייעו בזה. -שגם אחרים רשמו את ילדיהם 

 ' ללכת  שלא  כדי  מישהו  אמנם,  של  הראש'  ההתחלה    -מעל  לכן 
הרשמית של הדבר צריכה להיות ע״י הרבנות הצבאית והעומדים  
בראשה. ומובן מאליו שבאופן בלתי רשמי יש לפנות, או לפני זה או  

 מיד בהמשך לזה, ולדבר עם שר הצבא.

ולא  הדבר,  המשך  את  לי  שיודיע  מישהו  תבחרו  אולי  כך  ואחר 
ל כתיבת הספר־תורה, אלא להודיע את  להמתין עד לסיום העניין ש

 המשך ומהלך הדברים מיד מההתחלה.

מסתמא שאלת המימון לא תתפוס מקום בצבא, ובפרט שכל אחד 
ההוצאות.   את  לכסות  יכול  וזה  נורמלי  סכום  ייתן  אותיות  שיקנה 
וגם אם יטילו זאת על הרבנות הצבאית, אינני סבור שיערמו על זה  

 קשיים.

ויהי הנקודה.  השבוע,   זוהי  בפרשת  שכתוב  כמו  שיקויים,  רצון 
הספר־   כתיבת  את  יסיימו  ובקרוב  לתתא',  ו׳נייחא  לעילא'  'נייחא 

 תורה.

הסתדרות   אודות  כסדרם  תמידין  לי  שיכתוב  מישהו  תבחרו 
הספר־תורה,  של  הרבנים  מוועד  שהם  אלו  נכנסו  כאן  הדברים. 

ד, באם  מ׳ארגון גג', והפעילים בצא״ח. ואין הכוונה לשלול אף אח
בדבר,   תועלת  שיביא  מישהו  ולהוסיף  להמשיך  כדאי  לדעתכם 

 ותבוא עליו ברכה ותבוא עליהם ברכה.
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 סעו לשלום, ושיהיו בשורות טובות.

הרב   ומספר  מוסיף  הדברים,  השתלשלות  להמשך  ]באשר 
 ירוסלבסקי:

כשהר"ש מיידנצ'יק, הגיע לארץ, הלכו לראשי הצבא והתחילו לדבר 
התברר שהעניין כרוך בקשיים שונים, בעיקר על הנושא. עד מהרה  

עסקני  מאוד.  רבה  בבירוקרטי'  הכרוכים  פרוצדורליים  נושאים 
אנ"ש ניסו לזרז את העניין, אך בכל פעם צצו עיכובים חדשים. הי'  
אכ"א,  ראש  של  שרון,  אריאל  הביטחון  שר  של  אישור  לקבל  צורך 

 ושל עוד כמה גורמים בכירים בצה"ל.

ה חודשי  כל  הרבי  במשך  מצד  פוסקת  בלתי  התעניינות  חורף היתה 
חדקוב   הרב  המזכיר  תקופה  באותה  העניינים.  להתקדמות  בנוגע 
ע"ה היה מתקשר אלי כמעט מדי שבוע ושואל אותי: נו? מה נשמע  

ספר ספר-עם  עם  נשמע  ומה  ישראל?  ילדי  של  של  -התורה  התורה 
 חיילי צה"ל?..

ה ספר  של  הכתיבה  התחלת  מעמד  בפועל,   ]. המיוחד ].  תורה 
גד  הרב  לצה"ל,  הראשי  הרב  בנוכחות  תשמ"ב  ניסן  בי"א  התקיים 
בקצב  התנהלה  לא  עצמה  הכתיבה  אך  נוספים.  ואישים  ז"ל  נבון 

 .הראוי

ואּז קרה דבר מפתיע. זה היה ביום שלמחרת חג השבועות תשמ"ב,  
יה אז מיד לאחר פרוץ מלחמת שלום הגליל. הרב מרדכי אשכנזי ה

הרבי,   של  מחדרו  בלילה  יצא  ז"ל  חדקוב  הרב  המזכיר  הרבי.  אצל 
התורה של צה"ל.  -קרא לרב אשכנזי ושאל אותו מה קורה עם ספר

ממנו  ביקש  חדקוב  והרב  בנושא,  מעורה  שאני  ענה  אשכנזי  הרב 
שיואיל להתקשר אלי מיד, למרות שעכשיו בארץ ישראל השעה היא 

 קורה עם זה.  חמש לפנות בוקר, וישאל אותי מה

שהתחילה   שמכיוון  הרבי  בשם  לי  למסור  ממנו  ביקש  חדקוב  הרב 
במלוא   בזה  לעסוק  צריכים  לכן  ישראל,  בארץ  מלחמה  עכשיו 

 התנופה.

התחושה   הרבי,  הוראת  את  לי  ומסר  אלי  התקשר  אשכנזי  כשהרב 
שלי באותו רגע היתה שעכשיו הכל מתחיל להיות מובן. הרבי כבר  
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בחודש   עוד  מראש,  עורר  ידע  ולכן  מלחמה,  לפרוץ  שעתידה  תשרי, 
 תורה לחיילי צה"ל.-כבר אז על העניין הזה של כתיבת ספר

מיד באותו יום נסענו לכפר חב"ד והתחלנו לארגן מכוניות של אנ"ש  
שיצאו לפעול בעומק לבנון ולרשום הרבה חיילים. במקביל לכך, עוד 

התורה. בנוסף  -ספרבאותו יום התחלתי לקדם את מלאכת כתיבת  
סופרים  כמה  לעוד  פנינו  הספר,  את  לכתוב  נבחר  שכבר  לסופר 
את   יגמרו  שהם  היה  הסיכום  אחרים.  חומשים  לכתוב  שיתחילו 

התורה בתוך ארבעה שבועות! הסופר הראשון כתב את -כתיבת ספר
והשלישי   וויקרא,  שמות  החומשים  את  כתב  השני  בראשית,  חומש 

ודבר במדבר  החומשים  את  הספר  כתב  את  מסרנו  כך  אחר  ים. 
 .למגיהים טובים, וכל המלאכה הושלמה בי"ג תמוז תשמ"ב

באר תשמ"בבוכה  וראה  תמוז  י"ג  חוסר  בה    שיחת  הרבי  הביע 
משביע רצון  גדולהות  הכי  בה   ה"בטלנות  קטנה"  הכי  וזריזות 

 [. ו הדבריםהתנהל

 "מקדש מלך" ח"ד עמ' תל"ה ואילך( -)ההנחה מהיחידות 

 .ט

 ]ש"פ בשלח, י"ג שבט תשמ"ב[

 חלק מדברי הרבי בסיום התוועדות הש"ק: 

הן    -ספר תורה"    היות שנמצאים כאן כמה מחברי ה"ועד דכתיבת
אתן ב' בקבוקי משקה: א' עבור ה"ועד    -מאה"ק והן מחוץ לארץ  

כתיבת  "ועד  עבור  א'  ובקבוק  הקודש,  בארץ  תורה"  ספר  כתיבת 
 ספר תורה" בשאר המקומות שבחוץ לארץ. 

היא   אלו  משקה  בקבוקי  בפעולות   -ונתינת  המתעסקים  כל  עבור 
ספרי   כתיבת  ע"י  בנ"י  של  אחדותם  עם  ומובן הקשורות  התורה. 

כדי שיספיק עבור כל המתעסקים   -שיכולים להוסיף עוד משקה  
 בזה.

ובזריזות  גדולה  בשמחה  שבזה  הפעולות  בכל  שיוסיפו  ויה"ר 
מופלגה, וכל זה ימהר ויזרז את הגאולה האמיתית והשלימה באופן  

 ד"אחישנה", במהרה בימינו ממש. 
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יהודה   להרב  משקה  בקבוק  נתן  שליט"א  אדמו"ר  שי'  כ"ק 
 .]. .[ירוסלבסקי עבור "ועד כתיבת ספר תורה" בארץ הקודש 

 ( 844-5התוועדויות תשמ"ב ח"ב עמ'  -)תורת מנחם 

 .י

 ]ער"ח אדר תשמ"ב[ 

 מענה להרב ירוסלבסקי: 

 על מה שכתב ע"ד ועד רבני אנ"ש באה"ק, כתב: 

בערך 1 היא  הזזה  כ"ז  והנה  כהנ"ל.  בהצלחה  שיהא  ויה"ר   )
יא בפוילין וכו' לפני המלחמה, שענינה הרבנות כפי שהייתה ברוס

היו  ובד"ת  לביתם בשאלה  וכשבאו  בביתם,  הייתה לעסוק בתורה 
 עונים לשאלותיהם.

הכוונה  הייתה  וכיו"ב  הרבנים  ועד  אגוה"ר,  לעשות  כשהתחילו 
ַיראו   פעיל    יזמהשהרבנים  כח  תיקון,   ויתחילוֵיָעשו  הצריך  לַתקן 

 כחמזמן לזמן. וכדי לַהוות    שמתחדשלייסד חדשות כפי צורך הזמן  
צ"ל איגוד כל הרבנים השייכים למסגרת זו, היינו    –שיתחשבו  בו  

 און אריינציען זיי בהמסגרת וכו'. לחפש

ידיעות   והמוסמכים דישיבות   כללכנראה אין להועד כל  מהרבנים 
הם )ובפרט דמרוקו(, ופשיטא    ביםשרחב"ד הנמצאים באה"ק, אף  

להם   המתאימים  דברים  ע"י  לאגדם  כלום  נעשה    והעיקר  –שלא 
 קיינער   –דבר בזה, שהפי' בזה    שוםלא נעשה    כל השניםשבמשך  

השתדלות   שרואיםהאט ניט געטראכט עדכ"ז במשך כל הזמן! אף  
 אריינשלעפען עוד חבר אחד!  –המפלגות עד כדי מס"נ 

רוצי  –]ולאידך   דעת  אין  לשאול  כנראה,  שצ"ל   מומחהם  בענינים 
 " כלל רבניותע"י הועד אבל אין הם "פעולות 

הס"ת   והכנסת  סיום  אופן  לסידור  בפרט  שהייתה    –כוונתי 
במינההזדמנות   ויחידה  הכלל  מן  כל   יוצאה  ואיחוד  לקירוב 

 .[ וכו' וכו'החוגים, ובאופן דפעולה נמשכת בכיון זה 
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כוונתי    פשוט ולא   –הנ"ל    בכתיבת  כלל שאין  מוסר  לאמירת 
וכו'   וכו'  ותכניות  הצעות  לכאן  מוסד   –שישלחו  מנהלים  אין  כי 

  על אתר, דוקאמעבר לים, כ"א 

שאולי ימצא סו"ס באה"ק מי שיש לו חוש בהנ"ל   –  אך ורקכ"א  
ובחב"ד   וכו'  יזמה  שאז    –  במעשהבהנ"ל    בפו"מויתחיל    –ובעל 

 בודאי יצליח.

 על מה שכתב ע"ד תיקון תקנות בעניני שמחות נישואין, כתב:

בצמצום . . שמחת   –באיסורים ובפרט    –פעילות    מתחילים( אין  2
)כמרע"ה   שהועד  לאחרי  כו"כ    –חו"כ!  יסדר  ד(  א,  דברים  רש"י 

כיו"ב   בוע"ט  ופעולות  ומוסמכי אנ"ש במשרות מתאימות,   –רבני 
 יתענין בנוגע לסו"מ.  

 ( אזכיר עה"צ לכהנ"ל. 3

 מצו"ב )הוספה( לצדקה באה"ק

 )ליקוט מענות קודש( 

 .יא

 ]אדר"ח אדר תשמ"ב[ 

 במכתב כללי פרטי הוסיף הרבי בכתי"ק: 

 )התעודות וכו'(והמצו"ב  והפ"נ]. .[ מאשר הנני קבלת המכ' 

וט"ל  שמחה  מתוך  מתאימות  ולהכנות  שמח  לפורים  בברכה   ].  .[
 ]חי"ק[  ולמרץ המתאים ולהצלחה בעבה"ק

 ( 163אלבום אות בספר תורה עמ'  -)מצילום המכתב 
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 .יב

 פ תשמ"ב[ ש"]מוצאי אח

בעת חלוקת "כוס של ברכה", נתן לו הרבי    כשעבר הרב ירוסלבסקי
 .בקבוק משקה
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 .יג

 ]תשמ"ב )?([

 מספר הרב ירוסלבסקי: 

הנופש   שבעיירת  שמועה  הרבי  אל  הגיעה  לבנון,  מלחמת  בעת 
לרבי   כאב  הדבר  המלחמה,  במהלך  המקווה  הופצצה  'בחמדון' 
לי   הורה  יהודית אחת,  משפחה  רק  בעיירה  אז  שהתגוררה  ולמרות 

המק את  לתקן  כל  הרבי  את  ישלם  כבר  והוא  מחדש,  ולשפצה  ווה 
 ההוצאות הרבות. 

הבאנו  ואף  בלבנון,  בשוק  מלט  לקנות  ללכת  צריכים  היינו  ואכן 
מביירות שבלבנון קרח למקווה שיהיה ממי גשמים. אני זוכר שלא  
היה לנו לא יום ולא לילה בתוך המלחמה להכשיר את המקווה עבור 

בהשתדלות   המלחמה  בסיום  אחת.  דרך משפחה  לא  ובדרך  רבה 
 אותה משפחה עלתה והשתכנה בארה"ק. 

 .יד

 ]ליל שמח"ת תשמ"ג[ 

 חלק מדברי הרבי בסיום ההתוועדות דליל שמח"ת: 

כדי לקשר את הדברים הנ"ל עם פעולה גשמית במעשה בפועל    ]. .[
יתנו   -[  ]כשם שהשמחה דשמח''ת מתבטאת בריקוד ברגלים דוקא

עתה בקבוקי משקה לאלו שעמדו בראש ה"ועדים" שעסקו במרץ 
כמה  ולסיים  להשלים  וזכו  הכלליים,  תורה  בספרי  בנ"י  ברישום 

 כל ישראל. -ספרי תורה כלליים, והם יחלקו זאת לכולם 

שעי"ז ספרי   ויה"ר  כתיבת  עם  הקשורות  הפעולות  בכל  יתוסף 
היינו, שיסיימו את ספרי התורה שאוחזים כבר   -התורה הכלליים  

באמצע כתיבתן, ולאח"ז יכתבו ספרי תורה נוספים, עד שלא ישאר 
אפילו יהודי א' שלא יהי' לו אות בספר תורה, אלא כאו"א מישראל 

 ממש יהי' "נמצא כתוב בספר".

יוסיף גם זה  וקיום המצוות    וכל  ולימוד התורה   -בכללות העבודה 
בהתאם לתכלית מצות כתיבת ס"ת: "ועתה כתבו לכם את השירה 
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 -לימוד התורה, וכתוצאה מזה    -הזאת ולמדה את בני ישראל גו'"  
 קיום המצוות בפועל. 

יתנו לכל לראש ל"ועד" שעסק בכתיבת    -בנוגע לחלוקת המשקה  
ישיבת תומכי תמימים, וכידוע  ספרי תורה הכלליים שע"י הנהלת  
שנאמרה בשמח"ת )תרס"א(    -שיחת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע  

בקשר להתייסדות ישיבות תומכי תמימים: כל היוצא למלחמת    -
"אשר   -בית דוד כו', וכפי שמקשר זאת עם הזמן דעקבות משיחא  

חרפו עקבות משיחך", היינו, שתפקידם של תלמידי ישיבת תומכי 
לצאת האמיתית   תמימים  הגאולה  את  ולהביא  דוד,  בית  למלחמת 

 והשלימה ע"י משיח צדקנו.

תורה    -ולאח"ז   ספרי  בכתיבת  שעסק  ל"ועד"  משקה  בקבוק 
רבקה".   בית  הנהלת  שע"י  .[הכלליים  משקה    ].  בקבוק  כן  וכמו 

הקדושה   בארצנו  הכלליים  תורה  ספרי  בכתיבת  שעסק    -ל"ועד" 
"אין א"י,  דתורת  העילוי  גודל  ישראל".   כידוע  ארץ  כתורת  תורה 

ובפרט שכתיבת וסיום הס"ת הראשונה דילדי ישראל הי' בארצנו 
 הקדושה.

מצד    -ויחלקו את המשקה לכל אלו הנמצאים כאן, ואם לא יספיקו  
ימשיכו בחלוקת המשקה   -לחלק את המשקה היום    -"בטלנות"  

 למחרת.

שליט"א   לרש"ג  משקה  בקבוקי  נתן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק   ].  .[
)"בית רבקה"(, להרב   רבקין  שי'  להרב מרדכי  )"תומכי תמימים"(, 
נחום שי' טרבניק ולהרב יהודה שי' ירוסלבסקי )א"י(, להרב שלמה 

לסופרים   )קליפורני'(;  קונין  צירקינד,    -שי'  שי'  צבי  אליעזר  הרב 
ליובאוויטש   רבני  ועד  ולמזכיר  אהרונוב;  שי'  מענדל  מנחם    -הרב 

עבור ה"מרא דאתרא" הרב זלמן שמעון    -  הרב חשד"ב שי' ליפסקר 
 שי' דווארקין. 

 ( 275-6התוועדויות תשמ"ג ח"א עמ'  -)תורת מנחם 
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 .טו

 [ גתשמ" שמח"ת]מוצאי 

כשעבר הרב ירוסלבסקי בעת חלוקת "כוס של ברכה", נתן לו הרבי  
 .בקבוק משקה

 .טז

 ]חורף תשמ"ג[

מר בכ'  שהתקיים  בתל-בכנס  תשמ"ג  אחד -חשון  אמר  אביב 
בית על  כי  מלך -מהנואמים  הוא  שהרבי  לפסוק  חב"ד  רבני  דין 

כפר בעיתון  הנאום  את  לפרסם  שהציעו  היו  הכנס  לאחר  -המשיח. 
 חב"ד.

חב"ד, ביקש  -לאחר שהודיעו לרבי שרוצים לפרסם זאת בעיתון כפר
הרבי להודיע לרב ירוסלבסקי שיעמוד בתוקף לא לתת לפרסם את  

 הנאום.

• 

קובץ  סלונים  משה  ור'  ריבקין  זושא  ר'  ע"י  הו"ל  תקופה,  באותה 
 חדו"ת בה נכתב על כך שהרבי הוא מלך המשיח. 

לר' חדקוב  הרב  המזכיר  התקשר  ההדפסה  סלונים    לאחר  משה 
הרבי   של  קולו  הקו  על  נשמע  לפתע  החוברת.  את  לגנוז  לו  והורה 
את  שישאלו  לגנוז?  "למה  )באידיש(:  חדקוב  הרב  את  ששאל 
את   שישאלו  וביקש  הרבי  הוראת  על  חזר  חדקוב  הרב  הרבנים". 

 הרבנים האם אפשר ומותר להפיץ את החוברת. 

חד הרב  המזכיר  בין  טלפון  שיחת  התקיימה  כסלו,  לרב בז'  קוב 
אפרים ואלף שבה השמיע הרב חדקוב דברים חריפים בענין הדפסת 
הוזכר  הדברים  ובמהלך  טרבניק,  לרב  מופנה  הי'  התוכן  החוברת, 

 כמ"פ שהיתכן רבנים נתנו את אישורם להדפסת החוברת.

יחד עם    -סיפר, כי במסגרת הפרשה שוחח אף הוא    הרב ירוסלבסקי
עם הרב חדקוב, ובמהלך השיחה נשמע קולו הק' של    -הרב טרבניק  
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הרבי מורם, ממש בצעקה, והתבטא בביטויים ודיבורים מדהימים, 
 איומים ונוראים.  

לו "תאמר  באמרו  חדקוב  הרב  עם  מדבר  נשמע  הרבי  של  ". ...קולו 
"הרי   הרבי:  אמר  הדברים  על בין  אצלי  מונחת  הזו  החוברת 

 השולחן!"... "שיסתכל אצלו בבית ויראה ששם כתוב את זה"...

 )מזכרון ר' משה סלונים ויבדלחט"א הרב ירוסלבסקי(

 .יז

 [ ד"מתש שמח"ת]מוצאי 

כשעבר הרב ירוסלבסקי בעת חלוקת "כוס של ברכה", נתן לו הרבי  
 .בקבוק משקה

 .יח

 ]כ"ו תשרי תשד"מ[ 

ביחידו קדשו  מדברי  הר חלק  ונחלת  חב''ד  כפר  לתושבי  כללית  ת 
 חב"ד:

של  "בזכותם  ווי  ניט  מער  דאך  רעדט  מען  לפועל:  בהנוגע  במילא 
זיין, אז סיי אין כפר חב"ד און סיי   וויסן  ישראל", איז דארף מען 
אין נחלת הר חב"ד זיינען דא די "מארי דאתרא", וואס דאס זייענן 

פסקי דינים, אדער ניט    די רבנים, און צי מ'איז מסכים מיט זייערע 
רצונו של הקב"ה    -מסכים   איז  וואס דאס  דער שו"ע,  אז    -זאגט 

 מען דארף פאלגן דעם רב! 

לפועל   קומען    -ובהנוגע  וואס  בחירות  די  מאשר  איז  רב  דער  ווען 
סיי חב"ד  כפר  אין  סיי  ובהווה    פאר  בעבר  חב"ד,  הר  נחלת  אין 

די    -ובעתיד   פון  הוראות  די  זיין  ממלא  מען  דארף  לראש  לכל  איז 
רבנים "מארי דאתרא", במילא אויכעט פון די וועדים און אנדערע 
און  געווָארן  אויסגעקליבן  זיינען  וואס  מוסדות  און  ארגונים 

הרוב   דעת  לויט  רן  געווַאָ או  -באשטעטיקט  אפילו  אויב  יב און 
עס   און  אנדערש,  געהאלטן  האט  וואס  א מיעוט  געווען  איז  פריער 
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קען גאר זיין אז זיי האבן געהאט עפעס טענות בדבר און הסברות,  
איז לאחרי ווי ס'איז שוין געווען בחירות איז אט א דעמאלט ווערט  

 בטל דער מיעוט אלס א מציאות פאר זיך. 

ן קיין זאך אויף ָאנרירן  ער וועט זיכער ניט טא  -ר"ל    -און ניט נאר  
אופן  באיזה  ועד,  פונעם  פעולות  די  און  רבנים  די  פון  פעולות  די 
פון  באופן  אדער  נסתר  באופן  אדער  גלוי  באופן  צי  שיהי', 
אונטערשטעלן א צוייטן, אז א צוויטן זאל טאהן, )צי דערפאר וואס 
יא  זיך  קלייבט  ער  אדער  וכו'  פאנאנדער  ניט  זיך  קלייבט  יענער 

איז מה שעבר עבר, ומכאן ולהבא ישכון השלום און   -נדער(  פאנא
 שלום אמיתי.

הסברות   מיט  צודעקן  וויל  מען  וואס  דאס  לעיל    -און  כאמור  איז 
דאס האט מען צוטאן מיט נשיא דורנו, וואס ער זעט דעם אמת ווי  

 ]. .[ער איז 

 (511-2)שיחות קודש תשד"מ עמ'  

 

 .יט

 ]ה' מרחשון תשמ"ו[ 

זושא  ר'  קיבל  לאה"ק,  נסיעתו  קודם  תשמ"ו,  מ"ח  ה'  ביום 
בצירוף   הרבי,  ממזכירות  משקה  בקבוק  "הפרטיזן"  וילמובסקי 
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לארגן  ולבקשו  ירוסלבסקי  לרב  הבקבוק  את  שימסור  הוראה, 
ב שהיו  חב"ד  רבני  של  הרבנים   770פגישות  עם  תשרי  בחודש 

עם רבה  הראשיים הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו, וכמו כן  
 של בני ברק הרב יעקב לנדא.

ירוסלבסקי ומסר   זושא לבית הרב  ר'  נסע  נחיתתו בנתב"ג  מיד עם 
 לו את השליחות ואת בקבוק המשקה. 

 הפגישות נערכו ביום י"ג מ"ח.

 ( 293-4)"הפרטיזן" עמ'  

 .כ

 שירה, ט"ו בשבט תשמ"ו[ -]ש"פ בשלח 

 מיומן ר' הירשל רסקין: 

התחיל כ"ק אד"ש לנגן "והריקותי וגו'",    -"לאחר חלוקת המשקה  
  ]. הריל"ג  ].  לעבר  הסתובב  מיד    -אח"כ  לו   -שניגש  אמר  והרבי 

קטנטן )דהיינו   -משהו. הריל"ג הוציא מתחת השולחן קנקן משקה  
אודות  שיחה  דיבר  ואד"ש  השולחן,  על  ושם  אד"ש(,  של  אייגענער 

 ההכנות לחגיגות סיום המחזור השני דלימוד הרמב"ם".

שיחה הנ"ל הוגהה לאחמ"כ ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א. להלן חלק ה
 מהשיחה:

החלטות  וקבלת  ההתעוררות  את  לקשר  יש  דא,  בכגון  רגיל   ].  .[
גשמי   דבר  עם  זו,   -טובות  מהתוועדות  משקה  קנקן  נתינת  ע"י 

דעשירי   ההילולא  יום  שלאחרי  בשבת  שמתקיימת  התוועדות 
תיו של בעל ההילולא, בשבט, בבית הכנסת ובית המדרש בד' אמו

שבו למד והתפלל במשך עשר שנותיו )תקופה שלימה( האחרונות 
 )"הכל הולך אחר החיתום"( בחיים חיותו בעלמא דין.

ומכיון שנמצאים כאן רבנים מארץ הקודש, שעסקו בארגון חגיגות 
ולאחרי   הקדושה,  בארצנו  הרמב"ם  דלימוד  ראשון  מחזור  סיום 

לאה"ק לחזור  מתכוננים  משקה השבת  לקבל  יוכלו  לא  ובמילא,   ,
כאן(   הנמצאים  אלו  )כמו  הסיום"  "חגיגות  לזמן  יותר   -בסמיכות 
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השתתפות  בתור  זו,  מהתוועדות  משקה  קנקן  לקבל  עתה  יגשו 
רחבי  בכל  הרמב"ם  דלימוד  שני  מחזור  סיום  דחגיגות  בפעולות 

 ארצנו הקדושה.

 המשך היומן הנ"ל: 

ואח"כ אמר משהו להריל"ג  לאחמ"כ נתן הקנקן להר"ד שי' חנזין,  
 שהוציא עוד קנקן כזה, ואד"ש נתנו להר"י שי' ירוסלבסקי.

 (355-8)השיחה נדפסה בלקו"ש חכ"ו עמ' 

 .כא

 ]קיץ תשמ"ו[

אברהם  והרב  אליהו  מרדכי  הרב  הראשיים,  הרבנים  עם  בשיחתו 
 שפירא, ביום כ"ז אד"ש תשמ"ו, אמר הרבי: 

משיח   ביאת  אודות  להמוזכר  למרו  -בהמשך  עברו הרי  שכבר  ת 
שהובאו  הסימנים  כל  נתקיימו  כבר  כו',  ותלאות  צרות  ריבוי  בנ"י 
גם   כולל  מזה...(,  יותר  )ועוד  משיחא"  "עקבות  אודות  בגמרא 

 עדיין לא בא!"היסח הדעת"... וכבר "כלו כל הקיצין", אעפ"כ, 

שמשיח צדקנו צריך    דין-פסק]. .[ אולי יתקבצו כל הרבנים ויוציאו  
 לבוא תיכף ומיד! 

הרב אליהו שליט"א: כבודו אומר שיש פה "רבנים ראשיים", ובכן, 
 יצטרף אלינו כבודו, ונהי' ב"ד של שלשה, ונפסוק כך.

שליט"א:  אדמו"ר  יחידי,    כ"ק  רק  אני  אבל  מזמן,  לכך  מוכן  אני 
 וצריך עוד שנים. 

 . הרב אליהו שליט"א: אנחנו מצטרפים לכבוד הרב..

שליט"א: אדמו"ר  הוא    כ"ק  משיחא"  ד"עקבות  הסימנים    -  א' 
לבקש    -"חוצפא יסגא". ובכן, יש להשתמש ב"חוצפה" לצד הטוב  

גדולה, שמשיח צדקנו   ולדרוש מהקב"ה, עד לחוצפה ותביעה הכי 
רצון מדרישה ותביעה  -יבוא בפועל ממש, ובודאי יהי' הקב"ה שבע

 זו, ויביא את משיח צדקנו בפועל ממש
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הוא   שחסר  היחיד  הדבר  הנראה  בני  -כפי  של  ישראל,  -החוצפה 
הגאולה.    את  שיביא  מהקב"ה  ולתבוע  זה    -לדרוש  בענין  גם 

הכהן בראשנו, והרב הראשי    -צריכים להתחיל הרבנים הראשיים  
 ב"קול גדול" ובאופן ד"קהל גדול"! -אחריו, וכל העם אחריהם  

תשמ"ו, אייר  בחודש  מכן,  לאחר  חודשים  של   מספר  נוסח  הוגש 
הדין לפני הרב מרדכי אליהו, שקרא אותו, תיקן אותו, חתם -פסק

 עליו והקריאו לפני כמה רבנים. 

כשנשלח הפקס לרבי נתקבלה הוראה ממזכירות הרבי למזכיר בי"ד  
רבני חב"ד הרב ירוסלבסקי, להוסיף למכתב חתימות של רבנים וכן 

 הוראות נוספות )שפרטיהם לא הגיע לידנו(. 

, "בסוד שיח" 832-3התוועדויות תשמ"ו ח"ב עמ'  -ורת מנחם )ת
 , התקשרות גליון תקפ"א(41עמ' 

 .כב

 [ שמח"ת תשמ"ז]מוצאי 

כשעבר הרב ירוסלבסקי בעת חלוקת "כוס של ברכה", נתן לו הרבי  
 .בקבוק משקה

 .כג

 ]שלהי תשרי תשמ"ז[ 

 מזכיר ועד רבני חב"ד באה"ק: מענה להרב ירוסלבסקי

 ( אין דן יחידי אלא אחד.  1

רבני אנ"ש שיחי' דארה"ק. ולא בשקו"ט דא'   באסיפת( יחליטו  2
פלוני.   א'  עם  בכיו"ב   ובחתימתפלוני  וכן  באסיפה  המשתתפים 

 לעתיד לבא. 

 ( לימוד פשעטליך בדברי ללא תועלת וק"ל.  3

 הנ"ל ידונו ע"ד הנ"ל, כו'. ( באסיפה4

 )ליקוט מענות קודש( 
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 .כד

 שקלים, מבה"ח וער"ח אדר תשמ"ז[ -]ש"פ משפטים 

 חברי הבד"צ  בש"פ יתרו תשמ"ז, לא ניתנה העלי' דעשה"ד לרבנים
קרכונדש הרב סהייט-אוןת  לתורה  לעלות  נקרא  ובמקומם   ,

בארוכה  הרבי  התייחס  שלאח"ז,  הש"ק  בהתוועדות  ירוסלבסקי. 
 מהשיחה:למאורע. להלן חלק 

 :וכו'""מצוה גוררת מצוה  - ומזה באו לענין נוסף   ]. .[

יהודי שאינו גר בשכונה זו,   -אותו יהודי שקראוהו לעלי' דעשה"ד  
המתרחש   לכל  שייכות  לו  לי(   -ואין  שכתבו  )כפי  כאלה  ישנם 

 שמציקים לו ומצערים אותו על כך שעלה לתורה! 

הרי,  ליהודי,  צער  דגרימת  הענין  בעצם  ההבהלה  מלבד  ובכן, 
 :הארצות"-"עםבנדו"ז ניתוסף גם ענין של 

תורה   דין  לתורה,    -ע"פ  לעלות  יהודי  לעלות    חייבכשקוראים 
חשבונות  לעשות  ועאכו"כ  מיותר,  רגע  להתעכב  לו  ואסור  לתורה, 

 אם לעלות אם לאו, היפך כבוד התורה.

בביא להאריך  צורך  הדבר  ואין  לכל.   -ור  ופשוט  מובן  זה  שהרי 
יהודי, שגם הוא מבין בפשטות שכשקוראים מישהו  -אפילו לאינו

תהי'   לעלות,  לסרב  לו  אסור  הקב"ה,  של  לס"ת  לעלות  בשמו 
 הסיבה לכך איזו שתהי'. 

יהודי   לאותו  צער  שגרמו  אלה  הקב"הולכן,  ציווי  את   שקיים 
לתורה   כשקראוהו  ועלה  חו  -בתורתו  מלבד  המעשה הרי,  מרת 

הארצות" גדולה, שאינם יודעים  -דגרימת צער ליהודי, יש כאן "עם
 דין הכי פשוט!

למחות   מוכרחני  זה  ענין  על  אלה   -וגם  זאת  שעושים  מכיון 
על  להגן  כביכול,  שמטרתם,  חב"ד",  "שפיץ  לעצמם  הקוראים 

 כבודי... מכיון שהדבר אירע בביהכנ"ס שלי! 

זו צריכה להיות   יתירה, אלא, שיש בעצם, היתה מחאה  בחריפות 
לי יסוד לחשוב שמא אין זו אלא עלילת שוא, שכן, ידיעה זו קבלתי 

לוי..   הוא  הנבחר  שהרב  ה"תירוץ"  את  לי  שכתב  א'  ]ראה  מאותו 
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סי"ז[   בשיחה  של  לעיל  ענין  עוד  שאירע  לי  להודיע  לנכון  )שמצא 
"טירור", כלשונו(, ובמילא, יתכן בהחלט ש"אמיתתה" של ידיעה 

.    יא כ"אמיתתו" של ה"תירוץ" הנ"לזו ה אלא, שמידי ספק לא  . 
 יצא, ולכן, מוכרחני למחות על כך בקיצור עכ"פ. 

 ( 493התועדויות תשמ"ז ח"ב עמ'  -)תורת מנחם 

 .כה

 ]יום א', ג' סיון תשמ"ז[ 

ירוסלבסקי הרב  כשעבר  הדולרים,  חלוקת  עוד  בעת  הרבי  לו  נתן   ,
 דולר ע"מ לתתו לאביו ר' משה ירוסלבסקי. 

 )בית חיינו(

 .כו

 ]י"ט מרחשון תשמ"ח[ 

 מיומן ר' ברוך מנחם שי' כהנא:

ירוסלבסקי  הר'  וכן  מכפ"ח,  ריבקין  זושא  ר'  הגיע  בבוקר  "היום 
בשעה  הקופה  ליד  עמדו  והם  מכפ"ח,  פלס  טובי'  ור'  מ"נחלה", 

חי10:00 לקופה  הגיע  וכשהרבי  טובי'  ,  ליד  וכשעבר  זושא.  לר'  יך 
 הצדיע אליהם".  -פלס והר' ירוסלבסקי בחזור 

 .כז

 ]ר"ח כסלו תשמ"ח[ 

תשמ"ח  כסליו  ר"ח  קונטרס  בחלוקת  ירוסלבסקי  הרב  כשעבר 
ראה דברי הרבי בסיום ]  דו ביסט א שליח?לשלוחים, שאלו הרבי:  

. כשהשיב  שרק שלוחים יעברו בחלוקה[  –שקדמה לחלוקה    השיחה
 .שהוא רב חייך אליו הרבי ועשה בידו תנועת פליאה

 )יומן שנת הקהל תשמ"ח( 
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 .כח

 [ ימי חנוכה תשמ"ח]

תשמ"ח חנוכה  מימי  אגרת  הרבי    בסיום  הוסיף  ירוסלבסקי  לרב 
 בכתב ידו הק': 

 ]חתי"ק[ בברכה לחנוכה מאיר ושמחלהוספה בפעולות מאירות ו

 תשע"ו(ליפשיץ כ"ט אדר א' תשורה   –)מצילום האגרת 
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 .כט

 ]יום א', י"ג סיון תשמ"ח[ 

דולר   הרבי  לו  נתן  הדולרים  חלוקת  בעת  ירוסלבסקי  הרב  כשעבר 
 נוסף באמרו: 

 לצדקה אין ארץ הקודש 

 )מסרט הוידיאו( 

 .ל

 ]שלהי אלול תשמ"ח[ 

ירוסלבסקי להרב  אי  מענה  את  חב"ד -שנימק  רבני  השתתפות 
באירוע מסוים שערכה הנהלת ישיבת תות"ל המרכזית. את מכתבו 

 פתח בתאריך "יום הבהיר ח"י אלול":

מבין   בן   בפשטותבודאי  אצל  אפי'  כלל  מקום  לה  אין  שהסברתו 
לבארני  בי  בחר  באה"ק  אנ"ש  רבני  שבי"ד  ולפלא  למקרא  חמש 

ופשוט   כזה.  הנ"ל    שכדאיפס"ד  לכל  זה  ובהוספה   –שיודיע 
ומכופל  כפול  חושך  לפענ"ד  ותוכנו  הבהיר  יום  מכתבו  שתחילת 

 .ביום הולדת שני המאורות הגדולים

 )לשון המענה מליקוט מענות קודש(

 .לא

 ]קיץ, תשמ"ח[

הספר   "בית  את  לסגור  שכדאי  שכתב  ירוסלבסקי  להרב  מענה 
 למלאכה" בנחלת הר חב"ד, ולהעביר את הבנין להישיבה:

 ]מד"א[האומנם הסברתו שייכת כאשר המדובר הוא ע"ד ה 

 ]וראה מענה הבא[ 

 )ליקוט מענות קודש מילואים ח"ב(
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 .לב

 ]קיץ, תשמ"ח[

 ך למענה הרבי דלעיל:מענה להרב ירוסלבסקי על מכתבו בהמש

גדולבתמהון   ל  הכי  בנוגע  דברי  שמסביר  ידיעה  .[קבלתי  שאין   ]. 
כן   כי  יאומן  שלא  )ואף  כך  מחליט  שמד"א  כיון  בהסברות  צורך 

כי   דאתרא כשמרשה שיסגרו מוסד    מראכוונתי כי    פשוטהאומר( 
באתרא  טה"ק  על  וחינוך    חינוך  המוסד  שימשיך  נפש  מוסר  ואינו 

האחריות  דהנהגת כל אלה שהיו יכולים להיות   לוקח ע"ע  –הנ"ל  
 שומרי תומ"צ )באם היו לומדים בו( ודמשפחותיהם כשיתחתנו כו' 

 וספק בזה הר"ז ספק דאורייתא.

 )ליקוט מענות קודש( 

 .לג

 ]תשמ"ח[

ששאל ע"ד פלוני שהוצע לו לבוא לקרית גת   מענה להרב ירוסלבסקי
 ולפתוח בית חב"ד: 

 כמדומה שיש מי שעוסק בזה והחסר מחלוקת 

 )ליקוט מענות קודש( 

 .לד

 ]י"ט אד"ש תשמ"ט[ 

לרבי   הריל"ג  אמר  הדולרים,  חלוקת  בעת  ירוסלבסקי  הרב  כשעבר 
 שהוא נוסע לאוסטרלי'. 

דאס איז פאר דעם גאנצען בית דין  הרבי נתן לו דולר נוסף באמרו:  
נוסף באמרו  אין ארץ ישראל דולר  ועוד  אויף צדקה ,  דאס אפגעבן 
 .זאל זיין בשורות טובות ,אין אפסטראליע

 )מסרט הוידיאו( 
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 .לה

 [ טתשמ" שמח"ת]מוצאי 

בעת חלוקת "כוס של ברכה", נתן לו הרבי    כשעבר הרב ירוסלבסקי
 .בקבוק משקה

 .לו

 ]ועש"ק פרשת אמור, ז' אייר תשמ"ט[

לבין  צאגו"ח  הנהלת  בין  דיעות  חילוקי  התגלעו  תשמ"ט  בשנת 
בענין ת"ו",  באה"ק  חב"ד  למוסדות  גג  ייצוג   "ארגון  על  האחריות 

המעיינות  הפצת  פעילות  על  העל  ואחריות  חב"ד,  בתי  הסניפים, 
 והיהדות באה"ק.  

בר ברורה  דעת  חוות  בענין  הוציאו  חב"ד  רבני  בי"ד  אייר  "ח  חברי 
על כל   תשמ"ט שתוכנה שכל הפעילות המסועפת של חב"ד באה"ק 
מבצעים  של  רבים  סוגים  נפרטו  )במכתב  השונים  וסוגי'  תחומי' 

הרבי(  ו הוראות  לפי  צעירי    -פעולות  מרכז  תחת  מעוגנים  אלה  "כל 
כזרוע   שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ע"י  שהוקם  באה"ק  חב"ד  אגודת 

חב"ד   של  והחסידות    –מיוחדת  היהדות  מעיינות  הפצת  לצורך 
 וקירוב הלבבות ואחינו בני ישראל לתורה ויהדות". 

 במכתב הנ"ל: נכתבבנוסף לזה 

בזאת את מכתב מזכירות כ"ק אדמו"ר   "בקשר לאמור אנו מציינים
"כי כל סניפי צעירי אגודת חב"ד    -שליט"א מיום כ"ו בסיון תשל"ז  

 עומדים תחת מרות המרכז דצעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו". 

ע"י   ומנוהלים  שהוקמו  המוסדות  כולל  באה"ק,  חב"ד"  "בתי  כל 
של -בתי המרכז  של  סניפים  מהווים  ומקום,  מקום  שבכל  חב"ד 

חב"ד   בתי  ומנהלי  ת"ו,  באה"ק  חב"ד  אגודת    -צעירי  צעירי  סניפי 
למרותה   אפוא,  כפופים,  צעירי    הבלעדיתחב"ד,  מרכז  הנהלת  של 

 אגודת חב"ד באה"ק ת"ו. 

י אגודת חב"ד  אנו מחזקים את  צעירי  הנהלת מרכז  יו"ר  דיהם של 
הרב ישראל לייבוב, והמנהל הכללי הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב  
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שבזכות פעליהם הנמרצים והמוצלחים התפתחה והתרחבה פעילות  
חב"ד, בשנים האחרונות, במימדי ענק ב"ה, וגורמת נח"ר רב לכ"ק  

 אדמו"ר שליט"א.  

 הלן:]. . [ אי לכך דעתנו ברורה כדל

של  הינו המייצג הבלעדי  אגודת חב"ד באה"ק ת"ו  צעירי  א( מרכז 
והמסתעף  ת"ו,  באה"ק  חב"ד  בתי  כל  ושל  האמורה  הפעילות  כל 

 מהם. ואין גוף אחר ראשי לייצגם ללא הסכמת המרכז הנ"ל.

בענייני   הסניפים  אל  לפנות  רשות  בחב"ד  אחרים  לגופים  אין  ב( 
א ענין  ושום  כספים  תקציבים,  והסכמת ייצוג,  תיאום  ללא  חר 

 המרכז מראש".  

בעקבות חוות הדעת של הרבנים בא לפני מזכירות הרבי ערעור מצד 
הרב  אל  המזכירות  מטעם  התקשרו  ימים  כמה  כעבור  הגג.  ארגון 

 ירוסלבסקי, וביקשו ממנו להקפיא חוות דעת זו. 

שחרית,   תפילת  לפני  תשמ"ט,  אמור  פ'  ש"ק  ערב  בבוקר,  למחרת 
למזכ הרבי  והשמיע  קרא  הריב"ק  למזכיר  גם  ואח"כ  הריל"ג,  יר 

כי כל הסניפים הם תחת המרות של   -באוזניהם את דעתו הנחרצת  
 מרכז צאגו"ח.

העומדים בסמוך סיפרו כי קולו הק' של הרבי נשמע במהלך דיבורו  
 , והי' נשמע באופן תקיף וחזק.770כמ"פ בחלל חדר הכניסה של 

( שנרשמו  כפי  הרבי  דברי  תוכן  ע"י  להלן  אז  קדשו(  עיני  למראה 
אהרונוב  הרב  ירוסלבסקי,  להרב  טלפונית  נמסר  ותוכנם  הריל"ג 

 ולהבחל"ח הרב אריה לייב קפלן:

שחרית   תפילת  לפני  הבוקר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מדברי  ר"ד 
 -עפ"י הזכרון  -בנוכחיות הריל"ג והריב"ק שי' 

ועד  ומכ'  באה"ק  צאגו"ח  לענין  בקשר  המכתבים  כל  שקרא   לאחר 
 רבני אנ"ש שי' בזה: 

א( מ'דארף איבער געבן אז דער טלפון נעכטן פון מזכירות אז מ'זאל 
אפשטעלן דעם בריוו פון די רבנים איז געווען א עפ"י טעות, ווארום 

ס'איז נישט קיין נפק"מ ווער ער איז    -קיינער וועלכער איז בע"ב  
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איז   ער  וואנען  פון  פס"ד  -און  אדער  הוראה  א  אפהאלטן  פון   קען 
אזוי   דאס  איז  אידן  אורדיטוקסיטע  סתם  בא  אפילו  רבנים, 
פס"ד  זיינער  אדער  רבנים  פון  הוראה  די  זמן  כל  און  דא  ומכש"כ 
ניט  קיינמאל  איז  עס  אויספאלגן.  דאס  מען  דארף  בתוקף  איז 
געהערט געווען אז עסקני ציבור זאלן זאגן דיעות צו רבנים און אויב 

 רבנים און תורה  מ'טוט יא אזוי גייט מען קעגן

אויב מ'האט א טענה אויפן פס"ד קען מען פרעגן מהיכן דנתוני און  
ווארטן אויף אן ענטפער, אבער בינתיים דארף מען אויספאלגן דעם 

 פס"ד.

צוליב   פס"ד  א  ארויסגעגעבן  האבן  רבנים  אז  מ'שרייבט  אז 
)בזכרון א': נאך ערגער ווי   איז דאס אזוי ווי די ריפורם  -פוליטיק  

 ? , ווי קען מען אזוי שרייבן אדער זאגןי ריפורם(ד

 ]על נקודות אלה חזר פעמיים ושלוש[. 

איז  חב"ד  בתי  די  וועגן  תשמ"ט  פון  רבנים  די  פון  בריוו  דער  ב( 
 בתקפו און אלע דארפן דאס אויספאלגן.

שטייען  חב"ד  בתי  אז  תשל"ט  פון  מזכירות  פון  בריוו  דער  ג( 
פון   מרות  און  אונטערן  אויך  איצט  בתקפו  איז  אה"ק  אין  צאגו"ח 

הרב   איז  צאגו"ח  פון  בראש  עומד  דער  געביטן,  ניט  ווערט  דאס 
 אהרונוב

ענין  דעם  וועגן  ריידן  בל"נ  איך  וועל  פארבריינגען  ביים  מארגן  ד( 
אזוי   זיך  פירן  וואס  די  און  זב"ז  כבוד  נהגו  לא  וואס  גייען    -אויך 

 אנטקעגן ר' עקיבא. 

 ק שי' שיטלפן:ביקש את ריב"

 -א( להרב י"י ירוסלבסקי ולמסור לו כהנ"ל ולהוסיף  

וועגן  ישראל  גאנץ ארץ  זיך שוין  כבר קאכט  היות שע"פ הידיעות 
דאס   ער  זאל  שול,  אין  שבת  ריידן  צו  וואס  האבן  מ'וועט  און  דעם 
גלייך  זיך  מען  פארבינדט  דערפאר  אז  זאגן  און  באווארענען  גלייך 

 נאך  פאר שבת.  
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לה קפלןב(  שי'  כהנ"ל   ר"ל  אליו  מטלפנים  הכבוד  שמפני  ולמסור 
ג"כ, ולהוסיף שארגון גג קען ניט זיין קיין בע"ב אויף רבנים, ס'איז 

 פונקט דער היפך, רבנים זיינען די בע"ב. 

ולהוסיף שהוא היו"ר של צאגו"ח ואף אחד לא  ג( להרי"י אהרונוב  
ללג"ב מיט א  יכול לשנות זה רק מכאן ושימשיך בפעולותיו בקשר  

שטורעם ולבקשו שעוד היום לפני השבת ישלח פאקס בתאריך של  
 '.היום ז' אייר שקיבל הודעות הנ"ל וכו

 ולמסור לכל הנ"ל בשמי 

שבאם מי שהוא ימסור שאני אמרתי שאין   -בין הדברים אמר ג"כ  
ווייל   אמת,  ניט  דאס  איז  אחר  במקום  או  דכאן  להרבנים  לציית 

 , נגד התורה דאס איז

אמר:   הדברים  שטייען בין  חב"ד  בתי  די  אז  ברור  דבר  א  ס'איז 
 אונטערן מרות פון צאגו"ח 

]לאחר כמה דקות מסיום היחידות, יצא הרבי לתפילת שחרית. עם 
כניסתו למעלית, שאל הרבי את הריב"ק האם כבר הספיק להתקשר  

בד לכל האנשים אתם ביקש ליצור קשר. הריב"ק השיב שאכן כן, מל
 הריי"צ הכהן אהרונוב שלא הצליח להשיגו.  

יהודי מכינים   בתגובה לכך שאל הרבי: ביום שישי ערב שבת בבית 
וביקש  הטלפון?  על  מענה  אין  למה  שבת,  לכבוד  ובשר  דגים 
לרב  ויעביר  קשר  שיצור  ולודא  למזכירות  שוב  להיכנס  מהריב"ק 

 אהרונוב את דבר השליחות.  

לאחר   לריב"ק עם צאת הרבי מהמעלית  פנה  סיום תפילת שחרית, 
שהחזיק את דלת המעלית ושאלו: "שוין אלץ ערלעיידיקט?", הלה 
לחדרו  הרבי  נכנס  ואחר  מסוים  פתק  לרבי  והושיט  בחיוב,  השיב 

 הק'[.

)מצילום הר"ד בכת"י המזכיר, "צעירי אגודת חב"ד", ופרטים 
 ר' שניאור הלפרין ודוד החתן ר' משה ארנשטיין( מזכרון
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 .לז

 [טתשמ" חג השבועות]מוצאי 

כשעבר הרב ירוסלבסקי בעת חלוקת "כוס של ברכה", נתן לו הרבי  
 .בקבוק משקה

 .לח

 תשמ"ט[  אר"ח מנ"]
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ל ירוסלבסקי  מענה  שאלתוהרב  ו  ,על  ערעומאחר  עלנתקבל   ר 
להרכב  בי"ד  השל    וסמכות הקשורים  לענינים  בנוגע  חברי  להחליט 
 :"ואינו יודע מה לעשות" אה"קב אגו"ח

רבני א כבי"ד  יעשה  בעצמו  כפשוט,  הוא  והרי  על החתונ"ש  ם  בא 
 . דקובועל המכתב להר' ח

 רשימה פרטית, מתפרסם כאן לראשונה( )מ

 .לט

 ]יום א', ג' טבת תש"נ[ 

 בעת חלוקת הדולרים נתן הרבי דולר נוסף לרב ירוסלבסקי באמרו: 

 פאר דעם גאנצן בי"ד 

 )בית חיינו(

 .מ

 ]יום א', עשרה בטבת תש"נ[

 בעת חלוקת הדולרים נתן הרבי דולר נוסף לרב ירוסלבסקי באמרו: 

 פאר די ועד הרבנים 

 )פאקס א שיחה( 

 .מא

 ]ש"ק פרשת ויחי, ט"ז טבת תש"נ[

הרב   אל  הרבי  פנה  הראשונה,  השיחה  לאחר  השבת,  בהתוועדות 
 ירוסלבסקי וסימן לו בראשו לומר "לחיים". 

 )בית חיינו(



 

37 

 

 .מב

 ]יום א', י"ז טבת תש"נ[ 

הר דולר  כשעבר  הרבי  לו  נתן  הדולרים,  חלוקת  בעת  ירוסלבסקי  ב 
טובות,   באמרו: בשורות  זיין  זאל  דין  בית  גאנצן  פארן  איז  דאס 

ודולר שלישי באמרו:    דאס איז פאר דער פאטערודולר שני באמרו:  
 פאר די מוטער. זאל זיין בשורות טובות.  ]איז[דאס 

דכפר המד"א  עבור  ברכה  ביקש  ירוסלבסקי  הרב    הרב  חב"ד 
אדמו"ר   כ"ק  לו  ואמר  הפרעות",  ו"ללא  הענינים"  "בכל  אשכנזי, 

פארדרייט… שליט"א:   אזוי  האט  ער  ווייניקער!  איז  ברכה  איין 
 בכל אופן ס'זאל זיין אין א גוטן אופן.

 )מסרט הוידיאו, וראה עוד ב"מכתבי מימוש"( 

 .מג

 ]שלהי ניסן תש"נ[ 

מאסיפת דו"ח  על  ירוסלבסקי  להרב  ועסקני    מענה  רבני  חירום של 
 חב"ד באה"ק שהתקיימה בכ"ד ניסן בכפר חב"ד: 

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

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

 )ליקוט מענות קודש( 

 .מד

 ]יום א', ג' סיון תש"נ[ 

חל אברהם בעת  ר'  כשלצידו  ירוסלבסקי  הרב  עבר  הדולרים  וקת 
הזכיר  הרבי  ברור,  )אינו  משהו  באמרו  דולר  לו  נתן  הרבי  קנלסקי, 

 "(. רבנים"את תיבת 
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את   בהזכירו  אברהם  ר'  עבור  ברכה  ביקש  ירוסלבסקי  הרב 
אמר:   אד"ש  וכ"ק  למלאכה  הספר  בית  בעניני  ברכה התעסקותו 

 והצלחה.

 )מסרט הוידיאו( 

 

 .מה

 ]יום א', י' סיון תש"נ[ 

כשעבר הרב ירוסלבסקי יחד עם זוגתו בעת חלוקת הדולרים, אמר 
)אינו ברור(. אח"כ שאל אד"ש את הרבנית  להם כ"ק אד"ש משהו 
)אסיפת הרבנים מכל   ירוסלבסקי האם גם היא משתתפת באסיפה 

ב דולר "בשביל    770רחבי תבל שנערכה  לה  ונתן  הוראת הרבי(  ע"פ 
 הבעל" )אינו ברור(. האסיפה בשביל

לקראת סיום החלוקה, עברו קבוצה של רבנים שהשתתפו באסיפה 
 הנ"ל, ביניהם הרב ירוסלבסקי.

 חבר הבד"צ דק"ה הרי"ק מארלאו הגיש לרבי דו"ח מהאסיפה. 

שליט"א:   אדמו"ר  קיין כ"ק  ניט  רבה.  הצלחה  אסיפה,  דער  פון 
וויבאלד אז דער עולם ווארט, אבער   צייט איצטער אויף צו ליינען, 
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א חזקה אז ס'שרייבט דער בית דין ווי דאס )חסר קצת(    ...מסתמא
)אז  בענטשן,  אייך  מען  דארף  נוסף  און  שרייבן,  דארף  דין  בית  א 
ס'זאל זיין( בקרוב ממש זוכה זיין אויף "דבר הוי' מירושלים", און  
בשורות   זיין  זאל  תורה".  תצא  מציון  "כי  זיין  זאל  דערויף  פאר 

 הצלחה רבה.  טובות

 .נראה הרב ירוסלבסקי מגיש לרבי מכתב מסוים[]בתמונות 

 )הר''ד הא' מסרט הוידיאו(
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  .מו

 ]יום א', י"ז סיון תש"נ[ 

ירוסלבסקי  הרב  זוגתו    כשעבר  עם  יחד  הדולרים  חלוקת  בעת 
עבור   דולר  אד"ש  כ"ק  לו  נתן  הרבנים"ובנותיו  נתן    ".ועד  לזוגתו 

 דולר באמרו "לתת לצדקה בארץ הקודש". 

 )מסרט הוידיאו( 

 .מז

 ]שלהי סיון תש"נ[ 

חב"ד"  "כפר  למערכת  חב"ד  רבני  בי"ד  אישר  תש"נ  סיון  בחודש 
לפנות למנהלי בתי חב"ד באה"ק כדי להציע להם להצטרף למודעת 
לשר   אז  שהתמנה  ע"ה  שאקי  חי  אבנר  פרופ'  חב"ד  לידיד  ברכה 
ניתן ללא תיאום מוקדם עם  זה  לעניני דת בממשלת שמיר. אישור 

 הנהלת צאגו"ח. 
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בח המודעה,  פרסום  באה"ק,   45תימת  בעקבות  חב"ד  בתי  מנהלי 
המודעה   פרסום  פשר  על  צאגו"ח  להנהלת  מהרבי  שאלה  הופנתה 
)שהיא בניגוד להוראה שצא"ח והסניפים לא יהיו מעורבים בתחום  
הפוליטי(. הנהלת צאגו"ח השיבה לרבי כי הדבר נעשה שלא על דעת 

 צאגו"ח.

לרב   בעקבות בירור המזכירות במערכת "כפר חב"ד", נשלחה שאלה
 ירוסלבסקי )באמצעות המזכיר הריל"ג(:

יצחק  יוסף  הרב  לדעת  בניגוד  המודעה  לפרסם  אישור  נתת  איך 
 אהרונוב שהוא יו"ר צאגו"ח?

נתנו  לא  שצאגו"ח  לכך  מודע  הי'  לא  כי  השיב  ירוסלבסקי  הרב 
 אישור למודעה. הרבי ביקש למסור לו:

 לכם לא יכול להיות תירוץ שלא ידעתם,"

בין   זיך, און דער טאטע א  איך  ווי א רב פירט  ווייס  זון, איך  רב'ס 
ניט  אז  עס  קומט  ווי  זאגען.  דעם  נאך  און  זיין  חוקר  )גוט(  פלעגט 

 חוקר געווען גענוג. 

 . "זיך נישט ךוועגען דעם עצם ענין מיש אי

 )"צעירי אגודת חב"ד", ועוד(

 .מח

 ]תחלת מנ"א תש"נ[ 

שכתב בקשר לצרות שעושים לו בנחלת הר   מענה להרב ירוסלבסקי
חב"ד בגלל עמדתו בענין החלפת העסקנים וכו'. במכתבו ציין שיש 

 מחרחרי ריב שעושים נגדו את כל המהומות. 

ריב",  "מחרחרי  התיבות  את  בעיגול  סימן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
 וכתב: 

 שהם מדין הנלחמים בה' השם אחד. מפורש בדא"חהרי 

 הוסיף בע"פ: כ"ק אדמו"ר שליט"א
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וואס האט ער זיך צו שרעקן פאר זיי? ס'איז דאך געווען א אסיפה  
אנגענומען   האבן  זיי  און  אידן  טויטזנטער  אדער  הונדערטער  פון 
החלטות וואס האבן באקומען א אישור פון דאנען. איז וואס האט 

 ער צו שרעקן זיך פאר זיי?!

 )מהעתקה(

 .מט

 ]כ"ה מנ"א תש"נ[  

ירוסלבסקי   שהרב  ציין  שבסופו  פלס  טובי'  ר'  של  דו"ח  על  מענה 
חשובה  פעולה  הינה  "הקיבוץ"  בעיתון  השיחות  פרסום  אשר  אמר 

 מאד:

 ה"ה מזכיר ועד רבני אנ"ש שי' ומהי השאלה?  

 אזכיר עה"צ.

 )תשורה פלס ט' תמוז תש"פ(

 .נ

 ]ערב חה"ס תנש"א[ 

הרבי הדסים בעת חלוקת הד' מינים, זכה הרב ירוסלבסקי לקבל מ
 כאחד מנציגי ועד רבני חב"ד.

 .נא

 ]יום א', ח"י תשרי תנש"א[ 

 בעת חלוקת הדולרים נתן הרבי דולר נוסף לרב ירוסלבסקי באמרו: 

 יאריך ימים על ממלכתו 

 )בית חיינו(
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 .נב

 ]יום א', כ"ה תשרי תנש"א[

בעת חלוקת הדולרים נתן הרבי דולר נוסף לרב ירוסלבסקי באמרו: 
הרב ירוסלבסקי ביקש משהו והרבי ענה:  .  יאריך ימים על ממלכתו

 . זאל זיין בשורות טובות

 )מסרט הוידיאו( 

 .נג

 ]כ"ז תשרי תנש"א[ 

 בעת היחידות כללית נתן הרבי דולר נוסף לרב ירוסלבסקי באמרו:

 יאריך ימים על ממלכתו 

 .נד

 ]ט"ז כסלו תנש''א[ 

מענה להרב ירוסלבסקי שכתב שחושב להגיב ולמחות על כתבות של 
 עסקן מסויים בעיתונות: 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת תיבת "חושב", וכתב:

 מתי יהי' בפועל

 )ליקוט מענות קודש( 

 .נה

 ]זאת חנוכה תנש"א[ 

הריל"ג,   למזכיר  מכתבו  מע"ג  שנכתב  ירוסלבסקי,  להרב  מענה 
 לשאלות באשר לאופן התנהלות העסקנים באה"ק. בקשר 
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כתב השאר,  שאינם   :בין  שיחיו  מאנ"ש  רבים  שישנם  "והצרה 
אם  וכו'  מוסד  לנהל  לו  ניתן  איך  אותי  שואל  א'  ולמשל  מבינים 
דהו  מאן  יש  האם  ב'  בטענה  באים  כבר  וכאן  וכו',  נכונים  הדברים 
אין  וכו'.  דרכו  הענינים הכספיים מעבירים  ]...[ שכל  שמסור כהרב 

 אני יכול וצריך להתווכח". 

מח שליט"א  אדמו"ר  וכו'" כ"ק  דרכו  "מעבירים  התיבות  את  ק 
והתיבות  "יכול וצריך", וסימן בקו התיבות "אין אני . . להתווכח", 

 וכתב:

והנהגת   תוקף  הוא   ועניןכי  באה"ק  אגו"ח  בידי  באה"ק  אנשש"י 
הדיינים   שהם  אנשש"י  רבני  )ועד(  ובראשם  באה"ק  אגו"ח  בידי 

להנהלת מוסד בית    כלל )ואין לזה כל שייכות    התורה בתוקף   ופס"ד
 וכיו"בחנה 

לא התעסק הב"ד דאז )מרע"ה( בחיפוש   הא'במלחמת מדין בפעם  
 ניצח בכל  וכמובןעצות כ"א יצא במלחמה נגדם 

 )מצילום כתי"ק( 
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 .נו

 ]ועש"ק ויחי, י"א טבת תנש''א[

שכתב שהיו שדיברו עם גביר מסויים שלא   מענה להרב ירוסלבסקי
 יתרום למקווה בנחלת הר חב"ד: 

 הנהגתה בתורתנו הקדושה, אזכיר עה"צ. מפורטיםמלחמת מדין 

 )ליקוט מענות קודש( 

 .נז

 ]כ' טבת תנש"א[ 

שי'  אנ"ש  רבני  לועד  למסור  ע"מ  הריל"ג  למזכיר  הרבי  דברי  תוכן 
)ש ירוסלבסקי  הרב  באמצעות  נמסר  התוכן  קודם  שבאה"ק.  כתב 

לכן לרבי אודות ההפרעות שמפריעים כמה אנשים לעבודה התקינה 
 של עניני חב"ד(: 

א( בקשר לכינוס מנהלי בתי חב"ד דאה"ק שיתקיים השבוע החל 
השלישי   צאגו"ח   -מיום  סניפי  מנהלי  כל  בו  ישתתפו  בטח 

 שבאה"ק.

לא רק ממקור א'    -ב( בהתאם לזה שבזמן האחרון נתקבלה ידיעה  
שמחדשים המלחמה נגדי ]הכוונה הנלחמים   -ה מקורות  אלא מכמ

לא   זה  שהפעם  אף  וכיו"ב[,  וצאגו"ח  אגו"ח  אנ"ש,  רבני  ועד  נגד 
בנוגע לענין של פיקוח נפש, שדעתי בזה הי' כמפורסם כו"כ שנים,  
אבל ע"פ עדות, יותר משנים, הם אלו שנלחמו בי בענין דפקוח נפש  

בקשתי שידפיסו עוד הפעם  )והצליחו לצוד עוד כמה למחנם(, לזה  
כל מאסיפת אנ"ש  -בכפר חב''ד אותו הפרטי  -בהקדם האפשרי    -

 הידועה )ושם נתפרסם גם שמות הנלחמים(. 

מדין  שענין  בי,  הנלחמים  מדין  אנשי  הם  מכבר  שכתבתי  וכפי  ג( 
 נתבאר בארוכה בקונטרס החלצו,

עוד   לי  ידוע  הנ"ל,  כל  בפרטי  נפרטו  ששמותיהם  אלה  על  ונוסף 
זיינען"(  שמו זיי  ווער  ווייס  )"איך  יפרסמו   -ת  לא  עתה  ולעת 

 .שמותיהם, אבל עליהם לדעת אז איך וועל זיך נעמען צו זיי אויך
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 ולזה יש לפרסם עוה"פ פר"כ הנ"ל.

 כמו"כ הרבי התבטא כמ"פ שאי אפשר לסמוך עליהם בשום ענין. 

 )מצילום מכתב המזכיר, "צעירי אגודת חב"ד" ועוד( 
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 .נח

 ]לפני יום הבהיר יו''ד שבט תנש"א[

לנסוע לרבי ליו"ד שבט   בזמן מלחמת המפרץ, רצה הרב ירוסלבסקי
כמנהגו מדי שנה. בשל המצב באה"ק, שאל את הרבי בע"פ דרך א'  

 המזכירים האם לנסוע. 

 הרבי הוציא המענה גם כן בע"פ דרך המזכיר:  

 איך יכולה להיות כזו שאלה? רב צריך להוות דוגמא. 

 )מזכרון הרב ירוסלבסקי( 

 .נט

 ]ר"ח אדר תנש"א[ 

שכתבו   חב"ד  כפר  ועד  לחברי  להם  מענה  כתב  ירוסלבסקי  שהרב 
מכתבים בשם ועד רבני חב"ד לעשות כל מיני פעולות הנוגעות לעניני  
כפ"ח וכו', אך מכיון שבשנת תשכ"ו כתב הרבי למד"א כפ"ח "שלא  
תסמכו כלל על שמועות בעל פה, ומה שארצה להודיע, אבוא בכתב,  
על   או  הכפר  תושבי  שעל  בשמי,  לומר  שהוא,  למי  כח  יפוי  כל  ואין 
הוראות   מלבד  אחר,  באופן  או  כזה  באופן  לעשות  וכו'  הועד 
מפורשות הבאות בכתב", לכן בדעתם לנהוג כפי המשתמע מהמכתב 

 הנ"ל.
מכל  טובה  ועצה  ביקורת  לשמוע  מוכנים  שאנו  "כמובן  והוסיפו: 
ירוסלבסקי   הרב  כולל  שליט"א,  אדמו"ר  לכ"ק  הקשורים  ידידנו 

אדמו"ר כ"ק  לעניני  ונתון  המסור  לתקן   שי',  מציע  אם  שליט"א, 
 ":]. .[ולשפר, נעשה זאת בשמחה מתוך אהבת ישראל ואהבת רעים 

 בכל עניני כפר חב''ד 

 כפס"ד הרב - כפס"ד השו"ע

 מרא דאתרא

 ]וראה לקמן ר"ח ניסן תנש"א[

 )מהעתקת המזכיר( 
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 .ס

 ]כ"א אדר תנש''א[ 

ירוסלבסקי להרב  )?(   מענה  הריל"ג  למזכיר  מכתבו  גבי  על  שנכתב 
ע"י   גם  שנעשתה  ציבור  לאישי  המצות  חלוקת  בניגוד פלוני  אודות 

  שהוא להנחיית יו"ר אגו"ח הר"ש מיידנצ'יק, וכשפנה ל… אמר לו  
יעשה בזה סדר ואף אחד לא יתערב. ובסיום המכתב מבקש להזכירו 

ו"שית תכה"י"  טוב  שאבשר  "שיה"ר  הרבי  הענינים  לפני  נהלו 
 כדבעי":

הארצי   הרבני  ועד  בעניני  יתערבו  מכחב"ד  הועד   –באם  יעבור 
 למק"א שיהי' גלאטער לעירו

תשורה שפירא י"א אייר תש"ס, ליקוט מענות  -)מצילום כתי"ק 
 קודש(

 

 .סא

  החודש, ר"ח ניסן תנש"א[ -]ש"פ ויקרא 
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ירוסלבסקי ניסן    ממכתב המזכיר הריל"ג אל הרב  ב'  מיום ראשון, 
 תנש"א:

בליל ש"ק פרשת ויקרא אמר לי כ"ק אדמו"ר שליט"א למסור לועד  
 רבני אנ"ש שי' שבאה"ק  

פעמים   וכו"כ  מכבר  שאמרתי  שבאה"ק   -כפי  חב''ד  עניני  שכל 
שייכים להחלטת והוראת ועד רבני אנ"ש שבאה"ק ועליהם להחליט  

 ולהורות בזה.

מסו עיר  של  פנימיים  ענינים  מסוימת  ב(  וקהילה  שייכים   -ימת 
 להמרא דאתרא שלהם, כמבואר בשו"ע.

 )מצילום מכתב המזכיר( 
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 .סב

 ]ה' ניסן תנש"א[ 

בקשר לשליחת המצות לאה"ק )ע"י ר' ישראל יוסף רוזנפלד(, הורה 
לועד רבני אנ"ש   ירוסלבסקי  -הרבי "לתת זאת  וכן    ע"י הרב  שי'", 

 ביקש הרבי שהרבנים ידווחו על ביצוע החלוקה. 

 ]במענה על ביצוע החלוקה ענה הרבי:

 נת' ות"ח ות"ח

 ולחה"פ כשר ושמח בכלל ובפרט

 [.אזכיר עה"צ

 )בית חיינו(

 .סג

 ]ועש"ק נשא, י"א סיון תנש"א[

ירוסלבסקי להרב  האחרונה,    מענה  בשנה  מפעולותיו  דו"ח  שכתב 
 ובין השאר כתב ע"ד כמה מוסדות ששורר בהם בלתי סדר:

נת' ות"ח ת"ח האומנם הוא הכותב שבע רצון או עכ"פ רצונו רגוע 
 ע"י ה"מעשה" בפועל דאורך רוחב וגובה שבכהנ"ל. אזכיר עה"צ.

 )ליקוט מענות קודש( 

 .סד

 ]ועש"ק נשא, י"א סיון תנש"א[

מענה על כתב מינוי בחתימת הרב ירוסלבסקי )בשם ועד רבני אנ"ש, 
הפועל  ועד  בשם  גורארי'  הרש"ז  להבחל"ח  של  חתימותיהם  לצד 
בו  דק"ה(  הבד"צ  בשם  מארלאו  הרי"ק  ושל  הכללי  אנ"ש  רבני 
נחשון   דוד  ר'  ויבדלחט"א  טאוב  אבי  ר'  את  הרבנים  נציגי  ממנים 

תנש"א  להקריא   השבועות  חג  מאסרו  הרבנים  פס"ד  שכ"ק    -את 
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משיח"   שהוא  "בחזקת  הוא  שליט"א  רבותינו    -אדמו"ר  ציוני  על 
 נשיאינו. 

 ]וזה לשון כתב המינוי: 

אנו החתומים מטה ממנים את ר' ישראל דוד בן ר' מרדכי שי' נחשון 
–דין למסור הפסק–ואת ר' אברהם בן ר' חנא שי' טאוב לשלוחי בית

המ אדמו"ר  דין  הזקן,  אדמו"ר  המגיד,  הבעש"ט,  לפני  בזה  צוי 
מהורש"ב,  אדמו"ר  מהר"ש,  אדמו"ר  הצ"צ,  אדמו"ר  האמצעי, 
אדמו"ר מהוריי"צ, הרה"ק מוה"ר לוי"צ שניאורסאהן נ"ע, על מנת  
שיעשו כל התלוי בהם בבית דין של מעלה לביצוע פסק הדין בפועל  

עיני כל בשר )על  ממש לגילוי כ"ק אדמו"ר שליט"א המלך המשיח ל
פסק למטה –פי  מלכים(  דהלכות  י"א  פרק  בסוף  הרמב"ם  דין 

 מעשרה טפחים באופן של נפלאות תיכף ומיד ממש ממש ממש"[.

הכניסו הרבנים אל הרבי את כתב המינוי,  סיון(  )י"א  היום  באותו 
הנסיעה   אודות  מכתב  מנחה(  )לאחר  הוא  אף  הכניס  נחשון  דוד  ור' 

 יחד עם העתק כתב המינוי הנ"ל. 

 במענה לר' דוד נחשון כתב הרבי )עוד באותו יום(:  

 אזכיר עה"צ לבשורות טובות והענין וכו'

 )קובץ והוא יגאלנו ]תשפ"א[(

 .סה

 ]יום א', י"ג סיון תנש"א[ 

דולר   הרבי  לו  נתן  הדולרים,  חלוקת  בעת  ירוסלבסקי  הרב  כשעבר 
 נוסף באמרו: 

 יאריך ימים על ממלכתו 

 ודולר נוסף באמרו: 

 פארן גאנצן בי"ד 

 )בית חיינו(
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 .סו

 ]אור לז' תמוז תנש"א[ 

 מענה להרב ירוסלבסקי על מכתבו:

 ט"א:על החלק הראשון של מכתבו ענה כ"ק אדמו"ר שלי

 נת' ות"ח ת"ח וכו' 

אדמו"ר   כ"ק  ענה  מחדש  וכו'  הההצקות  נתרבו  שלאחרונה  לכתבו 
 שליט"א:

מגיעים   לא  נתמעטו   רובכנראה  לאחרונה  אדרבה  כי  הידיעות, 
גוברת   –שהסט"א רואה שהפצת היהדות וכו'    –)ומובן גם הטעם  

 ומתרבה(.

 אזכיר עה"צ

 כ"ק אדמו"ר שליט"א הוסיף בע"פ:

והמדינים,  לעמלקים,  בנוגע  כו"כ פעמים  לו שכתבתי  כבר כתבתי 
לאלה  שכוונתי  ופשוט  מובן  אנ"ש  רבני  לוועד  זה  שכתבתי  וכיון 

 שנלחמים ומנגדים לוועד רבני אנ"ש.

 )ממכתב המזכיר, ליקוט מענות קודש(
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 .סז

 ]י"א מנ"א תנש''א[ 

קורצווייל ליפא  אליעזר  דניאל  לר'  להצעת    מענה  בקשר  ששאל 
השליח ר' דוד אבא גורביץ, שהציע שמכיון שבנחלת הר חב"ד אה"ק 
נמצאים ריכוז גדול דתושבים שגרו בעבר בעירו טשקנט, שיקחו על 
עצמם את העזרה לעירו ולמוסדותי'; וכתב שהרב ירוסלבסקי ויו"ר 
הועד ר' מרדכי גורודצקי נתנו את הסכמתם, וביקש ברכה להצלחת  

 הענין:
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 מהי השאלה עוד?!  –מכיון שהנ"ל ענו בחיוב [ 1]

 [ כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "להצלחת הענין". 2]

ספק    [3] ומטיל  ששואל  דבריהמע"צ(    –כיון  )אגו"ח  אותם  ישאל 
 ויעשה כפי שיענוהו. 

 אזכיר עה"צ.

 )מהעתקת המזכיר, ליקוט מענות קודש מילואים ח"א(

 .סח

 א תנש''א[ ]ועש"ק ואתחנן, ט"ו מנ"

הר  נחלת  במקומו  מסויים  לענין  בקשר  ירוסלבסקי  להרב  מענה 
 חב"ד:

 אזכיר עה"צ לתוכן הבקשה ( 1

סברא  (2 ישלחו   אין  שמחו"ל  מעיקרא(  היא  )ומופרכת  כלל 
הנצרך  הבי"ד  יעשו  אז  ודרק  שבארה"ק  לבי"ד  "שוטרים" 

 שיקויים הפס"ד!! 

 )ליקוט מענות קודש מילואים ח"א(

 .סט

 ]לאחר ח"י אלול תנש"א[ 

מענה להרב ירוסלבסקי שביקר בפאריז צרפת לאיסוף כספים עבור 
ה ע"ד  וכתב  ועוד;  חב"ד,  הר  נחלת  במקומו  ח"י  המקוה  תועדות 

שמואל  ר'  מהשליח  התרשמותו  ע"ד  וכן  השתתף,  בה  שם,  אלול 
 אזימאוו:

ברבני אנ"ש שי'   –ובטח יעורר כהנ"ל קנאת סופרים שתרבה כו'  
 ובכל הרבנים חכמה וכו' אזכיר עה"צ.

 )ליקוט מענות קודש( 
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 .ע

 לאחר ח"י אלול תנש"א[ ]

 על בקשת ברכה לא' מאנ"ש דפאריז צרפת:   מענה להרב ירוסלבסקי

 בדיקת המזוזות והתפילין אזכיר עה"צ.

 )ליקוט מענות קודש( 

  .עא

 ]ערב חה"ס תשנ"ב[ 

זכה לקבל מהרבי הדסים  ירוסלבסקי  בעת חלוקת הד' מינים הרב 
 כאחד מנציגי ועד רבני חב"ד.

 .עב

 ]אור לח"י תשרי תשנ"ב[ 

וכש לצדקה  דולרים  הרבי  חילק  הק'  שיחת  הרב  לאחר  עבר 
 ירוסלבסקי נתן לו הרבי דולר נוסף.

 )פאקס א שיחה( 

 .עג

 ]ליל שמע"צ תשנ"ב[ 

להקפה,   והלכו  שעברו  ובעת  מאה"ק,  האורחים  כובדו  ג'  בהקפה 
הרב   לכיוון  ובפרט  שילכו,  מהאורחים  כמה  לעבר  בידו  הרבי  סימן 

 ירוסלבסקי.

הרבי  עודד  ואז  הך",  הסלע  "על  ניגנו  למקומם  האורחים  כשחזרו 
שר  לסגן  בחוזק  הרבי  עודד  במיוחד  שעבר.  כ"א  לעבר  בחוזק 

 הרב ירוסלבסקי. הבטחון מר עובדי' אלי וכן ל

 ( פאקס א שיחה)
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 .עד

 ]ועש"ק בראשית, כ"ו תשרי תשנ"ב[

 מענה להרב ירוסלבסקי: 

היתה   לא  ומעולם  שי'  אנ"ש  בין  סרסור  להיות  יכול  איני  כפשוט 
 כזאת ואינו שייך לשנות. 

 )ליקוט מענות קודש( 

 .עה

 ]יום א', כ"ח תשרי תשנ"ב[

ירוסלבסקי הרב  בן   כשעבר  ר'  בניו  עם  )יחד  הדולרים  חלוקת  בעת 
 -אם החתן    -הרב שניאור זלמן וכלתו    -אב החתן    -ציון וכן עם בנו  

 ובנם מ''מ( נתן לו הרבי דולר נוסף באמרו: 

 פארן ועד הרבנים 

לאחר מכן פנה הרבי למשפחה ושאל האם הם נוסעים גם כן לארץ  
 הקודש, ונתן להם דולר נוסף.

 )מסרט הוידיאו( 

 .עו

 ום הבהיר י"ד כסלו תשנ"ב[]י

לא   השלוחים"  "ספר  שבאלבום  שכתב  ירוסלבסקי  להרב  מענה 
הופיעו התמונות של כל חברי אגו"ח דאה"ק, וכן לא הופיעו בתואר   

 חברי אגו"ח: 

כל  שיוסיפו  בח"ד,  שיתקנו  האלבום,  למו"ל  מכתב  יכתבו   ].  .[
 השמות.

 )ליקוט מענות קודש( 
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  .עז

 תשנ"ב[כ' כסלו -]מוצאי י"ט

נתן   ובנות מצוה,  יחידות כללית לבני  ירוסלבסקי בעת  כשעבר הרב 
 לו הרבי דולר נוסף באמרו:

 פאר הרבנים אין ארץ הקודש

 )ע"פ סרט הוידאו( 

 .עח

 ]כ"א כסלו תשנ"ב[ 

ושנתוספו   שלו,  עגמ"נ  ע"ד  שכתב  ירוסלבסקי  להרב  גוטע "מענה 
. וכן על כך שלהתוועדות י"ט כסלו בכפר חב''ד רבנים שלא  "פריינד

מאנ"ש קיבלו הזמנות ושאלו אותו האם הוא בא. והוסיף, שגם כאן  
רואים השנאה מכפ"ח בזה שלא שלחו הזמנות וגם לעוד רבנים לא  

 שלחו:

שאתחיל   הכוונה  ככולם בין    בד"תבאם  )כולל    דאנ"ש  רובם  שי' 
 כבר הודיע מרע"ה שאין זה באפשרי.  –הרבנים שי'( 

לבוא לשלום אמיתי   בכוונה אחת  ביניהם  יתחילו להתדבר  לא  אם 
 יחכו לימות המשיח בגילויים.

 )ליקוט מענות קודש, מרשימה פרטית(

 .עט

 ]ועש"ק וישב, כ"ב כסלו תשנ''ב[

)לעיל  שנתקבל  להמענה  בהמשך  שכתב,  ירוסלבסקי  להרב  מענה 
שיכוון  ומקווה  בענין  לפעול  עצמו  על  שמקבל  כסלו(,  כ"א  מענה 

 להכוונה:

 אזכיר עה"צ.

 )ליקוט מענות קודש( 
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 .פ

 ]ש"פ וישב, כ"ג כסלו תשנ"ב[

הרב   אל  הרבי  פנה  הניגונים  אחד  באמצע  השבת,  בהתוועדות 
 ירוסלבסקי ועודד לעברו בידו הק' )?( וחייך )?( 

 אינו ברור(  -)מרשימה פרטית 

 .פא

 ]יום א' כ"ד כסלו תשנ"ב[ 

דולר   הרבי  לו  נתן  הדולרים,  חלוקת  בעת  ירוסלבסקי  הרב  כשעבר 
 נוסף באמרו: 

 פאר אלע רבנים אין ארץ הקודש

 )מסרט הוידיאו( 

 .פב

 ]שלהי כסלו תשנ"ב[ 

כסלו(  י"ד  מענה  לעיל  )ראה  עוה"פ  שכתב  ירוסלבסקי  להרב  מענה 
 ם":ע"ד הופעת תמונות חברי אגו"ח דאה"ק ב"ספר השלוחי

 בטח יודיעני המשך בכ"ז ות"ח.

 )ליקוט מענות קודש( 

 .פג

 ]שלהי כסלו תשנ''ב[ 

ד"ספר   המו"ל  עם  לברר  שמנסה  שכתב  ירוסלבסקי  להרב  מענה 
השלוחים" ע"ד הופעת תמונות חברי אגו"ח דאה"ק שם, אך עדיין  

 אין לו מענה ברור: 
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 בא"כ ישאלם עד שמברר  

 )ליקוט מענות קודש( 

 .פד

 תשנ"ב[ ]שלהי כסלו 

ד"ספר   המו"ל  עם  בקשר  שעומד  שכתב  ירוסלבסקי  להרב  מענה 
 השלוחים" ואמרו לו שיתנו לו תשובה:

 נת' ות"ח

 )ליקוט מענות קודש( 

 .פה

 ]ט"ו טבת תשנ"ב[ 

ירוסלבסקי להרב  אליו    מענה  שפנה  מנהל מוסד  ע"ד  בדו"ח  שכתב 
שבניהולו,   למוסד  עזרה  בענין  ממשלתי  למשרד  שפנה  לו  וסיפר 
מאלו   אחד  דרך  או  הרשמיים  העסקנים  דרך  שיפנה  שם  לו  ונאמר 

 )...( ושאל אותו מה לעשות:

 ונדפס בכל החומשים.  ]. .[ מכבר עניתי ע"ד מדין 

 קודש( )מזכרון הרב ירוסלבסקי, ליקוט מענות 

 .פו

 ]כ"ב טבת תשנ"ב[ 

)לעיל  שנתקבל  להמענה  בהמשך  שכתב,  ירוסלבסקי  להרב  מענה 
מענה ט"ו טבת(, שרוצה לפרסם שוב את החלטות כינוס אנ"ש בכפר  

 חב"ד שלהי ניסן תש"נ: 

פגע   ולא  נגע  לא  ע"ע  שכתבתי  מה  כל  האבן    כללבאם  כנראה 
 המקבלים נחת רוח מזה. 
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 )ליקוט מענות קודש( 

 .פז

 ת תצווה י' אדר תשנ"ב[]ועש''ק פרש

מענה על קריאת רבנים מז' אדר תשנ"ב שפרסמו נציגי רבני אנ"ש,  
להבחל"ח  לצד  אנ"ש,  רבני  ועד  )בשם  ירוסלבסקי  הרב  ביניהם 
הרש"ז גורארי' בשם ועד רבני ליובאוויטש הכללי והרי"ק מארלאו 

 בשם הבד"צ דק"ה( ובה נכתב:

 יחיו "למנהלי החדרים הת"ת ובתי הספר ה' עליהם 

קבלת   ומתקבל  מתפשט  הולך  ישראל  תפוצות  ובכל  דורנו  זכה 
מלכותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, המתבטא בחתימת  

 ידם של אנשים ונשים בכל קצוי תבל.

של   חלקם  יגרע  למה  ובטענה  בהצעה  טובים  וגם  שלמים  באו  הנה 
קדשים,   צאן  מלך  של  לגיונו  מצוה  ובת  בר  מגיל  שלמטה  ילדיהם 

לא לשתפם ולזכותם בקבלת פני מלך המשיח, והרי עדים אנו  ולמה  
לילדי  מראה  שמלכנו  שוחקות  והפנים  יתרה  החיבה  את  לראות 
ישראל ואיך שהוא משתפם תמיד בכל ההוראות והמבצעים ובפרט  
בבנין   הטף  השתתפות  דבר  על  פעמים  כמה  לאחרונה  שהדגיש  כפי 

 המקדש ובפעולות זירוז הגאולה. 

כן הננו על  נעלה    אשר  ידי המתעסקים בענין הכי  בזה למלאות את 
והרינו  חיילא,  וישר  טבא  לפעלא  ונימא  עמהם  תיכון  וידינו  זה, 
לעורר את ההורים המחנכים ומנהלי החדרים ובתי ספר ולהעמידם 
ויוקר הדבר ולהתעסק בבצועו כפי האפשרי ובהתאם לגיל  גודל  על 

 הרכות והמקום. 

לאחרי יערך  שהנ"ל  בהצעתנו  ורצינות   ואנו  משמעות  על  הסברה 
הענין ובהקדמה של תורה תפלה צדקה והחלטות טובות כפי ראות 
פנימית   חגיגי של שמחה  ובמקומות המתאימים במעמד  המחנכים, 

 והתעוררות טהורה ואמיתית המסוגלת לצאן קדשים. 

חטא   בו  שאין  הבל  תשב"ר  של  ותפלתם  שבקשתם  אנו  ומובטחים 
כל אדון  לפני  לרצון  וברחמים,    יתקבלו  בחסד  פעולתם  ויפעלו 
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ובזקנינו  בנערינו  וטף  הנשים  האנשים  יחד  כולנו  נזכה  זה  ובזכות 
מלך   של  מלכותו  והדר  הוד  התגלות  את  לראות  ובבנותינו  בבנינו 
המשיח בגאולת ישראל ובנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש 

 ממש ממש", 

 ין השאר(: וכן על מכתב לכ"ק אד"ש שצורף להנ"ל ובו נכתב )ב

יחיו  הרבנים  קריאת  רצ"ב  המלך..  יחי  לומר  כבר  ונתברך  "שנזכה 
לקבלת המלכות… ע"י ילדינו… נא ברך אותנו שה' ית"ש יקבל את 
ולשמחתנו   יתגלה בשמחה  ולברכה והרבי שליט"א  תפילתנו לטובה 

 כמלך המשיח לעיני כל": 

 ]אכי"ר[ אזכיר עה"צ 

 יגאלנו )תשפ"א(()מצילום המכתב והעתקת המענה, והוא 
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 .פח

 ]י"ט תמוז תשנ"ב[ 

אייר   והפס"ד מר"ח  ירוסלבסקי ששאל האם ההוראה  מענה להרב 
עומדים   חב"ד  בתי  כל  אשר  תשמ"ט(  אייר  ז'  לעיל  )ראה  תשמ"ט 
תחת מרות מרכז צאגו"ח עודנה בתוקף, וכמו כן אם פעילות של גוף 

מסוים בעיר שיש בה בית חב"ד, אשר פונה לבית חב"ד כדי   חב"די
מצידו   פעולה  לשיתוף  באישור    -לזכות  להיות  צריך  שהדבר 

 ובתיאום הנהלת מרכז צאגו"ח. 

 הרבי נענה בראשו הק' לחיוב.

 )"צעירי אגודת חב"ד"( 

 .פט

 ]יום שמח"ת תשנ"ג[ 

את  מיוחד  באופן  הרבי  עודד  )בהם  שמח"ת  בליל  ההקפות  לאחר 
לעולם  ההכרז המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  ד"יחי  והשירה  ה 

להיכל   "להכנס  הרבנים  מחשובי  מניין  כהן  יואל  הרב  כינס  ועד"( 
כתר  את  עצמו  על  לקבל  שיואיל  לפניו  ולהתחנן  ולבקש  המלך 

 המלכות בגלוי לעין כל" )לפועל לא נכנסו באותו לילה(.

חרית של יום למחרת, עם היכנסו של הרבי לחדר המיוחד לתפילת ש
רבנים וזקני אנ"ש  12לערך( נכנסו אל החדר כ 12:20שמח"ת )בשעה 

יוסף  הרב  מארלאוו,  קלמן  יהודה  הרב  כהן,  יואל  הרב  ובינהם: 
יוסף   הרב  חנזין,  דוד  הרב  ירוסלבסקי,  יהודה  יצחק  הרב  ויינברג, 

אמר  -בא כולם  בשם  שדיבר  הנדל  הרב  ועוד.  הנדל  יצחק  הרב  גד, 
להיות צריך  הק'   שהרבי  דברין  סמך  ושעל  ממש,  מיד  אולם  בריא 

זָאגן מאמרים   בעבר ש"חסידים דַארף מען מאנען אז דער רבי זאל 
חסידות,   זאגן  זאל  רבי  דער  אז  מיר  מאנען  חסידים  אלס  וכו', 

 מאמרים ושיחות, און נָאך מער פון וואס ס'איז געווען פריער".

שהרב דין  הפסק  על  שחתמו  הרבנים  כל  שבשם  אמר  הוא אח"כ  י 
הזמן  כבר  שהגיע  אנו  פוסקים  ודאי,  למשיח  עד  משיח',  'בחזקת 

 על כל דבר.  "אמן"להתגלות. הרבי הקשיב בריכוז מיוחד וענה 
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המשיח   לאחמ"כ מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  פעמים  ג'  הכריזו 
ענה   והרבי  ועד",  על כל פעם. בסיימם כל זאת עברו    "אמן"לעולם 

 כולם על פני הרבי. 

תשורה באטלער  -)יומן בית רבינו שבבבל, מכתב א' התמימים 
 תשע"ח(

 .צ

 תשנ"ג[  טבת]לאחרי ט"ו 

פני לקבלת  כינוס  קיום  ע"ד  רבנים  קריאת  על  צדקנו  מענה    משיח 
לכל העולם   770מ שישודר    בי כמלך המשיחקבלת מלכותו של הרול

 ביו"ד שבט תשנ"ג. בין החתומים על המודעה הי' הרב ירוסלבסקי. 

 .המודעה היתה למראה עיני הרבי שנענע בראשו הק' לברכה

 "( 770)מיומן "בית משיח 

 .צא

 ]י"ט תשרי תשנ"ד[ 

לאחר תפילת מנחה, קיבל הרבי את האורחים ליחידות. להלן קטע 
 ": 770מיומן "בית משיח 

עם צאתו מחדר התפילות, התיישב על פתח היכל קדשו, ע"ג הבימה 
במשך   ליחידות,  האורחים  קהל  את  וקיבל  דקות.    25המוגבהת, 

לכו"כ שבירכו ענה כ"ק אד"ש מה"מ בראשו הק'. בין העוברים היה 
גם מרא דאתרא נחלת הר חב"ד, הרב יצחק יהודה שי' ירוסלבסקי 

ד צאתו, כמוהו הי' גם להרב  וכ"ק אד"ש מה"מ ליוהו במבטו הק' ע
והרב  מרוקו,  קזבלנקה,  אד"ש  כ"ק  שליח  רסקין  שי'  לייב  יהודה 

 שלמה שי' מיידנצ'יק. 

 .צב

 ]חסר תאריך[
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אליהו   מרדכי  הרב  ג")העיד  הרבי  עם  ביחידות  להיות  פ( שזכה 

 במכתב ששיגר אל יבדלחט"א הרב ירוסלבסקי: 
 
באחת משיחותי עם כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש הואיל להבהיר לפני  
כי כת"ר שליט"א הינו הסמכות הרבנית העליונה בעניני חב"ד בכל  

 ארצנו הקדושה. 



 

 

 

 

 לזכות החתן  

 מבחירי התמימים 

 ירוסלבסקי שי'  דב בער 

 הולצמןשתחי'  אדלעדה  וב"ג 

 ביום הבהיר ח"י אלול הבעל"ט לרגל חתונתם 

 ה טובה ומוצלחת בשע

 

 יה"ר מהשי"ת  

 שיבנו בית בישראל 

 בנין עדי עד 

 דורנו  יאנש שליחות ויזכו לצאת ב

 להכין את עצמם וסביבתם

   משיח צדקנו פני  ת לקבל

 בגאולה האמיתית והשלימה

 תיכף ומיד ממש 

 

 

 הוריהם ולכות 

 ירוסלבסקי  שיחיו  אסתר הדסהומרת   שניאור זלמןהרה"ח 

 הולצמן שיחיו  ברורי'ומרת  יצחק יהודה והרה"ח 
  



 

 

 

 

 

 לזכות 

 

 א דנחלת הר חב"דתרמרא דא 

 מזכיר ועד רבני חב"ד 

 הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' 

 שליט"א   יצחק יהודא ירוסלבסקי מו"ה 

 מלאות לו שמונים שנהלרגל 

 הקהל שנת   – געריו"כ תשפ"ב

 

 וקרובה לרפואה שלימה ו

 עבודתו הקדושה ב  רבה הצלחה ו

 ויראה בהמשך קיום ברכותיו של נשיא דורנו 

 שמינהו לתפקידו והשפיע ומשפיע עליו מברכותיו הק' 

 פארן גאנצן בית דין 

 ויזכה לקבל פני משיח צדקנו

 מתוך בריות גופא ונהורא מעליא 

 ותיכף ומיד ממש 
 


