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 ב"ה. 

 פתח דבר
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן הת'  

 תי'.   רבקהשי' וב"ג הכלה המהוללה מ'  משה הרב 

הואילו לשמוח אתנו יחדיו  התודה והברכה לכל קרובי המשפחה, ידידינו ומכירינו אשר  

  .ולברך את הזוג יחיו, ואותנו כולנו, בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות

מיוסד על ההנהגה בעת שמחת הנישואין של הרבי והרבנית    –כמנהג אנ"ש בזמן האחרון  

  הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק, בתשורה המוסגרת  –

 בזה. 

* 

  התשורה כוללת: 

 שער המשפחה: ( א

הקשורים למשפחות    – בו יבואו מכתבים, מענות, תמונות, ר"ד מחלוקת דולרים ועוד  

 החתן והכלה שיחיו. 

 שער מענות קודש:  (ב

בו יבואו מענות קודש בתאריך ז' אדר או שייכים לתוכן ז' אדר )שהחתונה הרי חלה באור  

 לז' אדר(. 

 שער כתבי יד קודש:  (ג

 בו יבואו כתי"ק הקשורים ליום ז' אדר.  

* 

ויהי רצון, שתיכף ומיד "ישמע . . קול ששון וקול שמחה" האמתי, כאשר "נזכה זעהן זיך  

 מיטן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו", תיכף ומיד ממש! 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 משפחת גאנזבורג     משפחת גורארי' 
 

 ה'תשפ"א  ו' אדר 
 ברוקלין, נ.י. 
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 שער המשפחה 
 הרבי בקבלת פנים ובסידור קידושין בחתונת זקניו של הורי החתן

 הרה"ח ר' משה וזוג' יוכבד מרים רובין ע"ה, א' אלול תש"ז
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מחברות "ניצוצי אור" )להר"א וויינגארטען(  -מבואות מתוך ספרי

מוזכר אימרות מאבי זקנו של החתן, הרה"ח ר' שטרם ראו אור, ובהם 

 1משה רובין ע"ה ממאנטריאל )שהחתן שי' נקרא על שמו(

 בניצוצי אור ח"ב )תש"ו( אות שע )שבת נחמו(: 

ששמע טעם אחד מה שהמגיד נעשה חסיד של הבעש"ט:  ר' משה רוביןשמעתי מ

מנחה, וירד הבעש"ט פעם נסע עם הבעש"ט, ועברו דרך יער; והיו צריכים להתפלל  

מהעגלה לחפש אחר מים ליטול. הה"מ חכה זמן רב וראה שהבעש"ט לא חזר, וירד  

ורגלים,  ידים  בפישוט  שוכב  הבעש"ט  את  ומצא  רב,  זמן  חיפש  לחפשו.  מהעגלה 

מזה  נתפעל  המגיד  הרב  חיים.  לי  למה  מנחה,  תפלת  עבור  מים  לי  אין  אם  וקורא: 

 ם הוא מוסר נפשו. שאפילו על דקדוק קל של דברי סופרי

 (: באב עשר חמשה) שפג אות שם 

ששמע מר' יצחק מתמיד שאמר שאחד הטעמים שנתקרב   משה רוביןשמעתי מ

ר' הלל לחב"ד היה שלמד עם עוד אחד את ספר התניא בלי שער בלאט )וואס מ'האט  

אפגעריסען מפני המתנגדים(, ומקודם שלמדו את התניא חשבו שהם צדיקים גמורים  

מוד ראו שאפילו בינונים אינם. ואמר בלשון רוסיא: צדיק, הלואי בינוני.  ואחרי הלי

לנסוע חפץ  כאשר  הזקן  אדמו"ר  פטירת    חסיד   היה   והוא  האמצעי  ר"לאדמו   אחרי 

ואמר לו ר' מרדכי שאינו נותן רשות ואם   רשות לשאול מרדכי' לר והלך, טשערנאביל

יסע בלי רשות וועסט זיך איבערדרייען מיט'ן פופיק אויף אויבן )כבר מינן ר"ל(. על  

הדרך האט זיך איבערגעקערט די פוהר אבל לא אירע לו מאומה. כאשר בא לאדמו"ר  

 .2האמצעי אמר לו: מיט דעם ביסטו אפגעקומען 

 ]תש"ז[

, א( ששמע מר' איטשע מתמיד פעם  משה רוביןשבט שמעתי מ יום ג' פ' בשלח ז'   

האט ר' איטשע מתמיד ארומגערעדט אודות גדלות תלמידי הה"מ )מקודם אמר: ידוע 

הפתגם על הבעל יסוד ושרש העבודה, השאגת ארי' ור' ישעי' זוכאוויטשער, אז דריי  

_______ 
 

 התודה נתונה להרב יי"צ שי' קעלער. גם רוב ההערות שבשוה"ג כאן, הם ממנו. ( 1

; הוצאה חדשה ע' ר[  194ראה גם לקוטי סיפורים ע' רצז אות ו. לשמע אזן ]הוצאה ראשונה ע'  (  2
 .רלז אות קצז )מהרה"ח רד"ז מיקטרניסלאוו(-אות ב. מגדל עז ע' רלו
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ב העבודה  ושורש  יסוד  שהבעל  וסיפר  געפונען(  וועג  דעם  אליין  להמגיד האבען  א 

וועסטו   דיין דרך  "דו ביסט אן עולה תמימה, פון  ואמר לו המגיד:  שיקבלו לתלמיד 

מובא  בספרו  אהיים!".  פאהר  צוקומען,  ניט  וועסטו  דרך  מיין  צו  און  פאלען  אראפ 

קבלה וחסידות )ואמר שיש ווארט מהחפץ חיים בשם הגאון שלא תעשה איז ניט שיהי'  

 ירור לא, ווייל אז מ' רייבט זיך וועט מ' אפגעריבען(.לו ספק אם מקיים אם לא, אלא בב

אמר ר' איטשע מתמיד: דער בעל יסוד ושרש העבודה האט זיך געריבען ארום 

ר'   וחסידות )ע"ז אודות גדלות התלמידים דהמגיד סיפר  ויש בספרו קבלה  חסידים 

מה איטשע מתמיד המעשה מה שמובא בבית רבי, אודות ג' שלא הי' תלמידיו ושאלו  

 המעלה וואס אברהם אבינו האט געבראכט יצחק'ן צו דער עקידה כו'( 

על ר' ישעי' הנ"ל סיפרו כמה ספורים אודות צדקתו, הי' פתגם בעירו )על לשון  

חסידים( אז ר' ישעי' געהט אויף די פעלדער וואקסט גוטע תבואה. ער איז געווען אן  

זיינע בהמות  די  נעמען  מענשען  די  פלעגען  זייערע ארענדאר,  אויף  פיהרען  און  ן 

פעלדער האט ער דאך געמוזט לויפען צוליב גזל, איז ער געגאנגען אויף זייערע שדות.  

פעם הפריצים באו יחד, וסיפר הפריץ של ר' ישעי' אז זיין ארענדאר )זיין מאשקע( 

איז א גרויסע צדיק, און ער קען זיך וועטטען אויף זיין גאנצען פארמעגען, אז אויב ר' 

ישעי' וואלט געפונען א בייטעל מיט געלד אום שבת וואלט ער ניט אויפגעהויבען 

ונעשה הגעוועט. עס איז געקומען שבת, אויפן וועג פון הויז ביז'ן שוהל האבען זיי 

אוועקגעלייגט א בייטעל געלד )אפפען( האבען זיך פארשעקט, ר' ישעי' גייט, האט 

זיך אפגעשטעלט, דאס אליין האט שוי ר' ישעי' ער  גוט,  ניט  ן געמאכט דעם פריץ 

שטייט און שטייט, פלוצלינג נעמט דער פריץ דעם רעוואלווער און וויל שיסען, אין 

דעם סעקונדע איז ר' ישעי' אוועקגעגאנגען. אויף מארגענס טרעפט איהם דער פריץ, 

און האט אים געזאגט: דו האסט געהאט גרויס מזל )אז צום סוף האסטו באשלאסען  

ווען ניט )וואס ער האלט זיך איין, נאר ער  ניט צו נעמן דעם בייטעל מיט די געלד, 

וואלט גענומען די געלט( וואלט ער שוין געשטארבען. וסיפר לו ר' ישעי' כאשר הלך  

וראה, חשב מסתמא האט דער אויבעשטער מיך מזכה געווען מיט דעם, אח"כ חשב:  

מזכה   געוואלט  האט  אויבעשטער  דער  טהון  אויב  דאס  געקענט  דאך  ער  האט  זיין 

 זונטאג, מאנטאג וכו', אלא... 

* * * 
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 יום א' פ' בהעלותך תש"ז

 .3היה קצת התוועדות לרגלי מענדל פעלדמאן שיחיה, לחזרתו צלחה לעירו 

פעם באו שלוחים מעיר א' להצ'צ שחפצים רב, א' להם    4סיפר   משה רובין]..[  

הצ"צ שילכו לזה ויאמרו לו שיהי' רב, הלכו א' להם, שחפץ להיות רב אבל אינו פקח  

על כן א"א לו להיות רב, בא לחזרה להצ"צ א"ל הצ"צ ער זאלל ווערען א רב און ער  

אחר שבוע באה  וועט )ווערע( מאכען בעססער ווי אן אנדערער א קלוגער, נעשה רב,

טענה של מודה במקצת, א"ל הרב, שיצרך לישבע, אמר האיש ער שווערט שוין, א"ל  

הרב חכה אין הדבר נקל כל כך מקודם נלמוד הגמרא והתחיל ללמוד עמו תנא ר' חייא  

ושאל את האיש אפשר תוכל לאמר לי מדוע או' הגמ' כמה פעמים הל' האי, האי...  

ו יודע א"ל הרב אפשר לך, אדם מורכב מנשמה וגוף,  האיש שהי' לא למדן אמר שאינ

שניהם רחוקים מן הקצה אל הקצה, כאשר באים יחד כל א' חפץ שלו וזה פי' הגמרא 

והאי בכולי' בעי לכפרי', הגוף חפץ לכפור בכל ענין של הנשמה ופעלתי' והאי' דלא  

בקרבו ע'כ אכפרי' משום דאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, משום שיודע שנשמה  

א"א לכפור לי' בכולי', והאי בכולי' בעי דלודי ליה הנשמה חפצה רק לעבוד השי"ת, 

והאי דלא אודי אישתמוטי קא משתמיט משום הגוף משתמט... כאשר גמר ללמוד  

 באופן זה, אמר האיש רבי איך האב די גאנצע געלט...

עם דין תורה הי'  ע"ז סיפר רש"ל ששמע אופן זה על ר' זלמן זעזמער כאשר בא א'  

מכחה לו עד אחר תפלתו, כי מזה ששמע איך ר"ז מתפלל נעשה לבו נשבר קצת, ואחר 

 התפלה למד עמו הגמ' הנ"ל באופן הנ"ל. 

* * * 

 ]בלי תאריך[

על הדיבור אודות ר' אהרן שטאראשעליער שאמר אדה"ז   –משה רובין שמעתי מ

 הלואי שלא יתפרדו )המעשה בבית רבי( סיפר: 

ידוע הי' לומד עם אדמו"ר נ"ע, ובעת אשר נעשה אדמו"ר נ"ע רבי, הי' הרשב"ץ כ

עם   למד  קודם  )הלא(  איך  ושאלוהו  מרי';  קמי'  כעבדא  נ"ע  אדמו"ר  לפני  בטל 

אדמו"ר... וסיפר שר' פנחס רייזעס אמר ע"ז שאמר ]ר' אהרן[ שטארעשליער בעת  

_______ 
 

 הכוונה לעיר באלטימאר.  ( 3

 להעיר, שכמה מבני משפחתו של ר' משה שמעו סיפור זה ממנו ג"כ במשך השנים. ( 4
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רבי: נעשה  האמצעי  צוזאמען   שאדמו"ר  דאך  זיינען  ר'   געוועזען!מיר  אמר  זה  על 

פנחס משל: פעם הי' ביצים של אווזים צו "רויסטען" ולא הי' אווז האט מען געלייגט 

ונעשו אווזים; פעם, הלכו האווזים במים   געברוהט  אונטער א האהן, די האהן האט 

ושחו, און די היהן האט ניט געקאנט, האט די היהן געשריען "איך האב זיי געבראטען  

ר שווימען זיי און איך ניט" האבען די גענזלעך געשריען "דוא נארישע היהן  און איצטע

 . דאס איז צארסקע זרע מיר זיינען דאך פון גאר אן אנדער זרע", ואמר ר' פנחס:

: שאמר אד"ש )כבר רשמתי לעיל( שהרגשה אין קו און  ר' משהועל זה סיפר לי  

 הבנה צוא אלעמען.  רשימו האט מען אוועקגעגעבען צוא צארסקע פאמיליע,
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בשנת תש"ל   –סב החתן  –מענה שקיבל הרה"ח צבי זאב שי' זקלס 

 בקשר להצעות שידוכין )עפ"י זכרון; ובתוספת פענוח הר"ת(: 

שמים ומתנהגת   המדוברת יראת  לראש ועיקר תפיסת מקום שתהא  לכל
 ע"פ ]=על פי[ תו"מ ]=תורה ומצוות[ יום יומית

__________ 

 : החתן שי'ת סב  והער 
בשורה לכל:   ]ואז השאר  לשידוך  בנוגע  בפ"ע:  כשורה  אלו  תיבות  )בתחילת המענה(  כתב  אולי 

 שלאחריו:[ לכל.. 
 אולי כתב: שתהי' שתהא: 

 אר  אולי כתב: י  יראת: 

 

 סבו של החתן, הרה"ח ר' ירוחם פישל אוורוטשק ע"ה -בקשר לסב

בחרסון  חב"ד  מחסידי  הי'  אוורוטשק  הרב 

מאנטריאל   לקהילת  תרפ"א  בשנת  הגיע  שבאוקריינא. 

ושימש בה כשו"ב, ומסר שיעורים קבועים בנגלה בקהילת  

 ישורון בעיר. 

אדמו"ר  ולכ"ק  מהוריי"צ  אדמו"ר  לכ"ק  מקושר  הי' 

 נשיא דורנו. נפטר בי"א טבת ה'תשט"ו.  

אר ב"ב על הסדר  בכור בניו הי' הר' אברהם נח ז"ל )ש

אמו   – אחריו: ר' יצחק, ר' יהודה ליב שיחי', מרת הינדא  

כמה  במשך  שימש  נח  אברהם  הר'  שי'(.  החתן  סב  של 

שנים כנשיא הסתדרות הרבנים דארה"ב. עמד בקשר רצוף  

עם הרבי כפי שמעידים מכתבים הממוענים אל אביו ועוד  

וכפי   תשנ"ח(,  אב  מנחם  י"ב  זקלס  בתשורה  )ופורסמו 

עיד חתנו של הר' אברהם נח, הרב ראובן בארט ע"ה,  שה

נכנס   הי'  הנ"ל,  בארגון  כנשיא  כהונתו  תקופת  שבמשך 

 בחשאי בכל יום חמישי ליחידות אצל הרבי. 
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אוורוטשק,   להרב  הרבי  אבישהי'  מכתב  של  אמו(  -חברו  )מצד  החתן  של  זקנו 

נעשה מחותנו של ר' משה  הרה"ח ר' משה רובין במלאכת השו"ב במאנטריאל )לימים,  

נכדו של הר' ירוחם פישל(.    –סב החתן    –כשנישאה בתו להרב צבי זאב זקלס שי'  

החתן שי' על אודות מצב  אבי זקנו של  במכתבו מציין הרבי בין היתר לפ"ש שקיבל מ

 בריאות אשתו
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 ,סב החתן –ראיון עם הרה"ח ר' נתן שי' גורארי' 

 שבט תשפ"א( )כ"ט   1896ב"כפר חב"ד גל' 
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 ר"ד מחלוקת דולרים, יחידות למחנה ישראל, התוועדויות קודש ועוד 

 5עם הרה"ח ר' נתן שי' גורארי', סב החתן 

א' אמר שעובד עם ר' נתן שי' גורארי', ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אתה יודע  • 

 שהוא עובד עם הרוסים...". 

 )ר"ד מחלוקת הדולרים י"ט אד"ש תשמ"ט(  

•  ר' נתן שי' גורארי' התלווה עם מר אהרן שי' גלמן. הלה שאל כיצד יכול ליישם     

שליט"א   אדמו"ר  כ"ק  ואמר  וכו',  יותר  פנימי  באופן  ה'  דיראת  הענין  את  אצלו 

באנגלית.   מהם  וחלק  אלו,  נושאים  בכל  המטפלים  ספרים  הרבה  "יש  )באנגלית(: 

להתעמק   הוא  העיקרי  ביראת    –והדבר  כך  כל  יודע  לא  אתה  ה'.  באהבת  כמו  ה' 

שבקריאת שמע אנו אומרים 'ואהבת את ה' אלקיך'; תתחיל באהבת ה', ואז היראה 

הגשמיים,   בצרכיך  אפילו  השי"ת,  של  ברכות  תוספת  לך  ותביא  מעצמה,  תבוא 

 ובמיוחד בהתפתחות הרוחנית שלך, כולל הפצת יהדות סביבך. ברכה והצלחה". 

 אד"ש תשמ"ט(  )ר"ד מיחידות למחנה ישראל, כ'

גורארי'   שי'  נתן  ר'  כ"ק   –•  ואמר  שליח בבופלו מסר תניא שנדפס במוסקבה, 

ל זיין  ס זא  אדמו"ר שליט"א: "יע, ַא גרויסן ישר כח", ונתן לו דולר נוסף באומרו: "דא 

ל זיין בשורות טובות".   אויף די הוצאות, השתתפות אין די הוצאות. זא 

וקצקי ובנו יוסף שי', ושאל כ"ק אדמו"ר שליט"א  הנ"ל הציג את ר' אלכסנדר שי' ל

את הבן )ברוסית(: "אתה מדבר רוסית? שתדבר דברים טובים, ותשאל את כל ארבעת  

אז    –הקושיות. מן הסתם אביך יודע את כל התשובות", והמשיך )בחיוך(: "באם לא  

 תשאל אצל מישהו...".  

כ"ק אדמו"ר שליט"א ר' אלכסנדר לוקצקי אמר שהוא כבר למד באידיש, ואמר  

נען   ס קא  ל ער געדיינקען פַאר די ווא  )בחיוך(: "די ענטפערס אויכעט? נו, בכל אופן זא 

בן ַא כשר'ן פריילעכען פסח".   ך ניט קיין אידיש. הא   נא 

 )ר"ד מחלוקת הדולרים י"א ניסן תשמ"ט(  

 • ר' נתן שי' גורארי' הציג עסקן ציבורי מווינה. 

_______ 
 

 . סדרת דברי משיח, בהוצאת המכון להפצת תורתו של משיח( מתוך 5
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כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו דולר נוסף באומרו: "פַאר ַאלע אידן אין ווין", ודולר  

ל זיין בשורות טובות והצלחה   ס איז פַאר ַאייך אויכעט אין ווין, זא  שלישי באומרו: "דא 

 רבה".

 )ר"ד מחלוקת הדולרים י"ג טבת תנש"א( 

שליח בבופלו, הניף כ״ק אדמו״ר שליט״א אליו את   – כשעבר ר׳ נתן שי׳ גורארי׳  

 הק׳ פעמיים.  ידו

 )מוצאי י"א ניסן תנש"א(  

מראשי מחלקת   –• ר' נתן שי' גורארי' הציג את מר זאב מרדכי שי' וורשבאום  

"( העוסק בנוגע לברית המועצות, אשר עבד במס"נ  State Departmentהמדינה )"

עבור פדיית הספרים מרוסי' וכו', ועכשיו נוסע לבלגי' לתפקידו החדש כשגריר ארה"ב 

 בנאט"ו. 

נוסף   ודולר  כאן",  לצדקה  "לתת  באומרו:  דולר  לו  נתן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

וללכת מחיל אל חיל בכל    באומרו: "לתת לצדקה בבלגי'. שתהי' לך הרבה הצלחה, 

 ענינים של טוב ויהדות". 

 הנ"ל: תודה רבה. זה הי' כבוד עבורי לעבוד למען החזרת ספריית ליובאוויטש.  

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "ושבקרוב נתברך בגמירת הענין לגמרי, ובעתיד הקרוב.  

ותנסה לעשות זאת לפני ראש השנה. בשורות טובות והצלחה רבה",    –ברכה והצלחה.  

 דולר באומרו: "נסיעה טובה".  ונתן לו עוד 

"פַארן   נוסף באומרו:  דולר  נתן  הנ"ל(  אל  )שנלוו  קונין  שי'  שלמה  ר'  של  לבניו 

 טַאטן".

 )ר"ד מחלוקת הדולרים א' אלול תנש"א( 

שליח בבופלו נתן דולר נוסף באומרו: "הצלחה רבה אין    –• לר' נתן שי' גורארי'  

 בָאפַאלָא". 

 )ר"ד מחלוקת הדולרים כ"א שבט תשנ"ב(  
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 6תחת השליח האיזורי  –כל הפעילות 

This is in reply to your abovementioned letter, in which you 

describe the hithero highly successful Chabad activities in your 

community and express deep concern that they be continued, etc, 

No doubt you know that the said activities, as also in several 

other campuses in the region, are conducted as branches of the 

Chabad organization in Buffalo, under the administration of 

Rabbi Nosson Gurary. Therefore you have to take the matter up 

with him, and he will surely give it his utmost attention… 

 . ראש חודש תמוז תשמ"ו( -לחברי הנהלת אוניברסיטת איטאקא, ניו יורק  באנגלית )ממכתב

 
 

 

 
 

  

_______ 
 

 מתוך הספר "שליחות כהלכתה", באדיבות המערכת שיחיו.( 6
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זקנה של הכלה, הרה"ח ר' יעקב גאנזבורג ע"ה שו"ב, מהשלוחים -אבי

 שי'(. במילאנו, אצל הרבי בחלוקת דולרים )יחד עם בנו הרב נח 

 . כ"א שבט ה'תשנ"ב

 

זקנה של הכלה, הרה"ח ר' מנחם מענדל הלל גאנזבורג ע"ה, משלוחי 

 הרבי במילאנו, אצל הרבי בחלוקת דולרים. 

 י"ג ניסן ה'תש"נ. 

 



 גורארי' שיחיו משה ורבקהתשורה משמחת נישואין של 

25 

 

זקנה של הכלה, הרה"ח ר' עזריאל שאנאוויטש ע"ה אצל הרבי בחלוקת  

 ח' תשרי ה'תנש"א.  דולרים.

 

בנימין שלמה גאנזבורג שי', משלוחי הרבי אבי הכלה, הרה"ח 

 באובערוויליע, צרפת, אצל הרבי בחלוקת דולרים. 

 כ"ג ניסן ה'תנש"א. 
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 זקנה של הכלה תי'  –על הרה"ח ר' עזריאל שאנאוויטש ע"ה 

 ( אודותיו 1689מתוך כתבה בכפר חב"ד )גל' 

 יחידות הראשונה אצל הרבי 

הר אצל  עזריאל  ר'  של  הראשונה  ביחידות  לפני  ..  רב  זמן  תש"י,  תמוז  בי"ז  בי 

שקיבל הרבי את הנשיאות, התעניין הרבי אודות אביו הרה"ח ר' חיים יצחק )שימש  

כמשפיע אנ"ש בעיר אודסה בהוראת אדמו"ר מוהריי"צ. נעקדה"ש, הי"ד(, ומששמע  

שהגיע מהעיירה פודוברנקה הגיב: "דער טאטע איז אויך געוועזען פון פאדאבראנקא.  

=אבי גם כן היה מפודוברקנה. חבל!( ור' עזריאל הבין שהרבי מצטער על  א שאד!" )

 כך שאין ביכולתו לברר פרטים מפי ר' חיים בעצמו...

 חזרת דא"ח בבתי הכנסת 

בבתי   בחורים  ידי  על  מאמרים  לחזרת  בקשר  הרבה  לו  הורה  אחרת  בהזדמנות 

ורה אור, ליקוטי כנסיות במנחה של שבת "בכלל צריכים לחזור מאמרים מובנים כגון ת

 תורה, סידור עם דא"ח, דרך מצותיך, תרס"ו". 

 "א האלבע נאמען איז אויך גוט" 

כשנולד לו למזל טוב בנו בכורו, יבדל"ט, רצה להעניק לו שם אחר הרבי הקודם, 

שלחותנו עקא,  דא  אך  יצחק,  )אביו  יוסף  חיים..  יצחק  קראו  בחיים(  עדיין  )שהי' 

 כאמור, הי' חיים יצחק, ואילו חותנו הי' לו בדיוק שם ההפוך(.  

כששאל את הרבי על כך ביחידות ענה לו הרבי: "א האלבע נאמען איז אויך גוט", 

 כלומר, חצי שם גם כן טוב, ולבן הוא קרא יוסף, המשמש כיום כשליח באילינוי. 

 ספרים  כך החל למכור

כשנכנס ר' עזריאל ביום הולדתו באחת השנים ליחידות, שאל אודות פרנסה והרבי 

בחורים וואס דער שווער האט מסכים גיווען צו   12התבטא: "איר זיינט דאך צווישן די  

עשר   שנים  בין  הרי  ]=אתה  הוצאה"  וועגן  זארגן  צו  וואס  ניטא  ממילא  איז  קומען 

ן, וממילא אין מה לחשוש אודות הוצאות[, והורה  הבחורים שמו"ח הסכים שיגיעו לכא

והוסיף "איך בין ניט שולל אנדערע זאכן" ]=איני שולל עבודות   לו ללמוד שחיטה, 

בליטוש   לעסוק  החל  קצר  זמן  כעבור  אך  לשחוט,  והתחיל  למד  הוא  ואכן  אחרות[. 

 יהלומים כשמשאו ומתנו באמונה. 

כשרים או לחילופין בהפצת ספרי  בהמשך ייעץ לו הרבי לעסוק בענייני מאכלות  
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קודש, ומשם החל לימים לעסוק בהפצת ספרים עד ימיו האחרונים, כידוע לכל מי  

שראה אותו. הוא מונה לכך במינוי רשמי בהמשך לר' שלום בער אלפרוביץ' ור' ישראל  

והיה מעלה דוחות למנהל קה"ת הרב חודוקוב. הוא אף הדפיס ספרים   ז"ל  סוסובר 

 ת כגון ויכוחא רבא, גנזי נסתרות, מענדל בייליס ועוד..מסביב לחסידו

* 

 הרבי מסכים לתחינתם

בכתבה הנ"ל, הוזכר ע"ד הי"ב בחורים )מהישיבה בצרפת( שהרבי הריי"צ הסכים 

מתוך  התגלו  פרטים  יותר  האחרונות,  בשנים  יורק.  בניו  אצלו  להסתופף  שיבואו 

דוד   ר'  הרה"ח  התמימים,  מאותם  א'  של  מתוך  ארכיונו  ברובו  להלן,  )הבא  ראסקין 

 תדפיס מהס' "עבדי דוד" שי"ל בעז"ה(: 

ביום ראשון פרשת במדבר תש"ח כתב ר' דוד מכתב לרבי הריי"צ בשמו ובשם כמה  

 מחבריו:

 .לכ"ק אדמו"ר שליט"א

בהיות שכשתי שנים שאנחנו משתדלים בענין הנסיעה לארה"ב ואין סוף 

ם בער ועזריאל שאנאוויטש, והאחים האחים שלו  –אל הדבר, ובהיות שאנחנו  

שלום בער ודוד ראסקין, שלום בער דרייזין, ברוך שלום שוויי, מנחם מענדל  

חיים  שפערלין,  ישראל  חיים  פעווזנער,  יצחק  איידלקאפ,  זאוויל  אראנאוו, 

שהיינו אצל הקאנסול, על כן באנו בבקשה מכ"ק שישתדלו   –אברהם ניימארק  

 .שנזכה להתראות בקרובעבורנו ומבקשים ברכת כ"ק 

מאמציו החזקים של ר' דוד לנסוע לרבי הריי"צ התבטאו גם בדיבורים עם המשפיע  

ניסן נעמאנאוו ז"ל. ואכן, לבסוף זכה להיות בין הראשונים שיקבלו   'בישיבה, הרה"ח ר

אישור לנסוע לרבי הריי"צ. בכ"ד אייר תש"ט כתב הרבי הריי"צ לר' ניסן )אג"ק שלו  

 תקב(: חלק י"ג עמ'

תמימים   לתומכי  צלחה  אי"ה  הנוסעים  לרשימת  להכניס  אני  מסכים 

ליובאוויטש דארה"ב את התלמידים שי' דלקמן. א( שלום מאראזאוו. ב( שלום  

דובער פויזנער. ג( שלום דובער שאנאוויטש. ד( דוד ראסקין. ה( יהושע זעליג  

ו( משה לעווערטאוו. ז( גדלי ויי. ט( יוסף  קארף. ח( ברוך שלום שו  'כצמאן. 

רייצעס. י( עזריאל שאנאוויטש. יא( יצחק שלמה פויזנער. יב( דובער יוניק.  

 .יג( חיים ישראל שפערלין
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הרבנים החסידים דובער יוניק, שלום מרוזוב,   –אמנם לפועל, רק חמשה מתוכם  

זכו להגיע אל  –שלמה פעווזנער, וגדליה קארף זכר כולם לברכה -דוד ראסקין, יצחק

יי"צ בראשית חודש שבט תש"י. השאר )כולל ר' עזריאל( רק הגיעו מאוחר  הרבי הר

בחורים וואס דער שווער האט מסכים    12הרבי התייחס אליהם "ה  –יותר, אך כאמור  

 געווען.."  
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 זקנה של הכלה, הרה"ח ר' שלום מענדל ע"ה קלמנסון,-אבי

 משלוחי הרבי באובערוויליע, צרפת, אצל הרבי 

 

 בי"ט תשרי ה'תשמ"ט ח אמקבל לעק
)כידוע, שבשנים המאוחרות, בגלל עומס הקהל, הרבי הקדים לחלק לעקח גם בימים שלפני  

 הושע"ר, וע"ד כפי שהי' באותם השנים גם לפני הלעקח דעיוה"כ, וכן בפ"נים בימים שלפני ר"ה(
 

 
 

 בחלוקת דולרים, יום הבהיר י"א ניסן ה'תשמ"ט 
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 שלום מענדל קלמנסון ע"ה, מכתבי קודש בקשר להרה"ח ר' 

 זקנה של הכלה -אבי
מכתבי קודש מהרבי   – מובאים כאן )מתוך הספרים "פעילות חוצה גבולות" אודותיו( 

של הורי זקני'   הקשורים להשידוך והחתונה – הריי"צ ומהרבי, לצד פענוח ורקע הדברים 
 מרת בתי' תחי'   –תבדלח"ט  – של הכלה תי', הרה"ח ר' שלום מענדל ע"ה וזוג' 

 השידוך, השיב אדמו"ר מוהריי"צ בי"ז סיון תש"ח:  על מכתב שאלתו של ר' שלום מענדל בהצעת 

הצעת  אודות  מכתבו  על  במענה 

השידוך, בודאי תלמידי ידידי הר' 

עוזיאל שי' שו"ב חינך ביתו תחי' 

הטוב   חינוך  קיבלה  ובטח  כראוי 

היא  נכונה  וההצעה  בפנימיותה 

 והשי"ת יצליחכם בגו"ר. 

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א, מזכיר 

 )חתימת המזכיר( 

* 

 כשהחליטו כל הצדדים לסגור את השידוך, זכו לברכת הרבי: 

 ב"ה, ט' אלול תש"ח. 

 ברוקלין. 

אל התלמיד החשוב מר שלום מענדיל  

 שי'

 שלום וברכה! 

במענה על כתבו מיום ו' לחד"ז ]לחודש  

]מקשורי   מקשוה"ת  המודיע  זה[ 

מרת   גילו[  ]בת  ב"ג  עם  שלו  התנאים[ 

מז"ט  בברכת  מברכם  הנני  תחי'  בתי' 

]מזל טוב[ יתן השי"ת שיהי' בגדא טבא  

ומוצלחת   טובה  בשעה  החתונה  ותהי' 

 ויצליח בעבודת הזביחה ויסתדרו בסדר טוב בגשמיות וברוחניות.  

 ם ]הוספה בכי"ק:[ בגשמיות וברוחניות. יוסף יצחק. המברכ
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קיבל תש"ט,  כסלו  כ"ב  ליל  חמישי,  ביום  חתונתו  מאדמו"ר    והכלה  החתן  ולקראת  ברכה  מכתב 

 מוהריי"צ:

 ב"ה, ח"י כסלו תש"ט. 

 ברוקלין 

 אל התלמיד החשוב מר שלום מענדיל שי'

 וב"ג הכבודה מרת בתי' תחי'

 שלום וברכה! 

ליום חגיגת כלולתם, הנני בזה לברכם בברכת 

החתונה   שתהי'  השי"ת  יתן  מז"ט  מז"ט, 

בפרנסה   ומאושרים  טובים  חיים  בסדר  ויסתדרו  ומוצלחת  טובה  בשעה 

 טובה בהרחבה בקביעות עתים לתורה והנהגה בדרכי החסידות והחסידים.  

 המברכם ]הוספה בכי"ק:[ בגשמיות וברוחניות. יוסף יצחק. 

* 

ל החתן, ה"ה הרה"ח ר' שניאור זלמן קלמנסון ע"ה, קיבל מכתב ברכה מאדמו"ר מוהריי"צ סמוך  אביו ש 

 להגעתו באותו עת בארץ הקודש:  

  ב"ה, י' שבט תש"ט.

אי"א  וו"ח  והנכבד  הנעלה  ידידי 

 מוהר"ר שניאור זלמן שי' קאלמענסאן

 שלום וברכה. 

במענה על כתבו מכ"ה טבת העבר הנני  

ואת כל אנ" יחיו, לברכו  ד' עליהם  ש, 

ברוכים   בברכת  ת"ו  לאה"ק  שבאו 

ויעזרכם   ולברכה  לטובה  הבאים 

]בני ביתכם[ יחיו בהסתדרות טובה בגשמיות   השי"ת כולכם יחד עם ב"ב 

טוב[ בעד חתונת תלמידי בנם מו"ה שלום מענדיל  -וברוחניות, ומז"ט ]ומזל

ו ימים  באריכות  להצלחה  תי'  בתי'  מרת  גילו[  ]בת  ב"ג  עם  שנים  שי' 

והסתדרות טובה בגו"ר ]בגשמיות וברוחניות[ וימלא השי"ת משאלות לבבו  

 לטובה ולברכה בכל הפרטים המבוארים במכתבו...

 המברכו ]הוספה בכי"ק:[ בגשמיות וברוחניות. יוסף יצחק. 
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מעניין: תאריך המכתב הוא י' שבט תש"ט, בדיוק שנה קודם  

ה קודשו  יד  ובחתימת  הריי"צ,  הרבי  של הסתלקות  י'  אות 

'יצחק' מודגשת באופן בולט בכתב יד אשורית, כפי המסורת 

החסידית שהחל להדגיש אות זו כשנה לפני ההסתלקות בי' 

שבט תש"י. יתכן כי זהו המכתב הראשון שכתב הרבי בו האות  

 י' מודגשת בצורה כל כך ברורה.  

 

* 
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הרבי לבני הזוג קלמנסון  לתקופת יום נישואיהם העשירי, בכ"ח כסלו תשי"ט, שיגר 

 דברי ברכה מיוחדים:

 

בקשר לתקופת השנה של חתונתם. הנה יהי רצון שלאריכות ימים ושנים טובות, 

]כמה   כ"פ  בזה  העירותי  וכבר  חסידותי.  בית  עד  עדי  בנין  עניני  בכל  טוב  יבשר 

פעמים[ שהתעסקו אנ"ש בטובת הרבים ובנקודה התיכונה הפצת המעינות חוצה, 

ר הצנור והכלי להעלאת כל עניניהם ולהמשכת ברכות השי"ת והצלחתו הוא השע

 בכל המצטרך להם. 

* 
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 מובא בזה מברק שקיבל הסבא ביום הפורים: –בקשר לחג הפורים הבעל"ט 

מברק התעוררות לאנ"ש בדובלין שנשלח לר' שלום מענדל ביום הפורים, י"ד אד"ש  

 תשי"א:

 

 רבי קלמנסון . . דובלין 

ביראת  בבקשה   בחינוך  לעבודה  מיוחדת  בהתעוררות  בשבת  וגם  בפורים  להתוועד 

 שמים בברכה פורים שמח. מנחם שניאורסון 
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 מענות קודש  שער
בהיות שהחתונה חלה בשעטומ"צ באור לז' אדר, יום הולדת והילולא של משה 

מובאים כאן מענות קודש מתאריך זה, וכן אותם  –רבינו )וכשמו של החתן שי'( 

 הקשורים לז' אדר, באדיבות מערכת "ליקוט מענות קודש"  

 א

 ]סביבות ז' אדר, ה'תש"מ[ 

)-מענה כללי  ]בין השאר:  רכת הערות התמימים  ( למע 1פרטי דימים אלו 

הערות   )קובץ  תרומה  דש"פ  הקובץ  את  שהכניסו  מאריסטאון  ואנ"ש 

( קמז((;  )גליון  תש"מ  תצוה  ש"פ  מאריסטאון  ואנ"ש  להת'   (2התמימים 

יונה אבצן שהכניס את שיחת נר ה' דחנוכה לילדים בעיבוד אנגלי, ועלון  

"Wellsprings  'אבצן([:" שי"ל לפורים )מהעתקה, באדיבות ר' שמואל שי 

 נת' ות"ח.

 –ודבר בעתו 

 בסמיכות לז' אדר בשנה השביעית, שבת לה'. 

 אזכיר עה"צ. 

 )ליקוט מענות קודש תש"מ מענה עו(

 

 ב

 ]ז' אד"ש, ה'תשד"מ[ 

 מענה להשליח ר' שמואל פרומר )תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(: 

 שקודם נסיעתי להציון הקדוש, בשמי ימסרו לו

לו   מוסר  לצדקההנני  לחלק  הפורים בשליחותי שליחות  אלף   בימי  ח"י 

 שקלים לח"י אביונים באה"ק.

 סכום זה יקבל אצל הרב אפרים וולף שיחי'.

 )ליקוט מענות קודש תשד"מ מענה קלד( 
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 ג

 ]ז' אד"ר, ה'תשמ"ו[ 

קרינסקי, שטערנא שרה    –מענה להמזכיר ריב"ק שכתב: "לוי"צ בן דבורה  

התדברו מב' הצדדים לקבוע זמן החתונה ליום ג' י"ז סיון  קליין,    –בת לאה  

אדמו"ר   כ"ק  וברכת  הסכמת  ומבקשים  הייטס,  בקרון  כאן  הבעל"ט 

 תשורה קליין י"ז סיון תשס"ו(:  –שליט"א" )מצילום כתי"ק 

מב'   "התדברו  התיבות  תחת  קווים  שני  סימן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

 הצדדים", וכתב: 

 ויהא בשטומו"צ

 ת קודש תשמ"ו מענה סו()ליקוט מענו

 

 ד

 ]ז' אד"ש, ה'תשמ"ו[ 

 מענה לר' שלום דובער לוין )קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' מג, פב(: 

- [ במכתבו כתב: "נמצא מספיק חומר להו"ל לפחות כרך נוסף של אגרות1]

 ודש אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע. האם להכין ספר כזה לדפוס".ק

 יבות "להכין ספר כזה לדפוס". כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת הת

[ במכתבו כתב: "אחרי שסיימתי את עריכת שני הספרים: א( תולדות  2]

חב"ד ברוסיא הסוביטית. ב( תולדות חב"ד בארצות הברית, האם כדאי  

שאתחיל ללקט חומר לספר "תולדות חב"ד בארץ הקודש"? . . האם כדאי  

שמהם   השמות,  לפי  החסידים"  "ספר  כרטיסי  את  להוציא  שאסדר  יש 

 חומר רב לספרי התולדות הנ"ל". 

כדאי    .  . "כדאי שאתחיל  קו תחת התיבות  סימן  כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 שאסדר".

 )ליקוט מענות קודש תשמ"ו מענה פט(
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 ה

 ]ז' אד"ש, ה'תשמ"ו[ 

מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן על דו"ח מסיום הרמב"ם העולמי  

בזה   מתפרסם  המענה  הספר  )מהעתקה.  מערכת  באדיבות  לראשונה 

 "שליחות כהלכתה" וזכות הרבים תלוי' בהם(: 

 כתב:  –[ על כללות הדו"ח 1]

 נתקבל ות"ח ת"ח 

 כן ימשיך לבשר טוב ובהוספה.

שליט"א  2] אדמו"ר  כ"ק  שהואיל  הדולרים  חלוקת  ע"ד  שכתב  מה  על   ]

 כתב: –למסור עבור משתתפי הסיום 

 כמה חולקו, בערך? 

 אופן?ובאיזה 

 אזכיר על הציון

 )ליקוט מענות קודש תשמ"ו מענה צ( 

 

 ו

 ]ז' אד"ש, ה'תשמ"ו[ 

מענה להת' שאול משה אליטוב שביקש ברכה עבור אחת מאה"ק שיש לה  

גידול בבטן, ונכנסת ביום זה לבית הרפואה, וביום י"ג אד"ש יש לה ניתוח  

וזכ שי'  הנמען  באדיבות  לראשונה  בזה  מתפרסם  המענה  ות  )מהעתקה. 

 הרבים תלוי' בו( 

 אזכיר עה"צ 

 )ליקוט מענות קודש תשמ"ו מענה צא( 
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 ז

 ]ז' אדר, ה'תשמ"ז[ 

מענה לא' הרבנים שרצה להזמין את הרב יואל הכהן כהן לבית דין, על כך  

עליו   בהתועדות, אשר  כ"ק אדמו"ר שליט"א  הוראת  נגד  הולך  שלדבריו 

"ספר הערכים   בכתיבת  רק  ולא    –להתעסק  )ס'  חב"ד"  דבר אחר  בשום 

 , והעתקה(: 295"מקדש מלך" ח"ב ע' 

  – בתמהון הכי גדול קראתי הנ"ל והמצו"ב והסיום "ושלום על ישראל"  

שקו"ט רב שלאחרי  עכ"פ( דזמן  )לכאורה  חסר וחקו"ד  .  העיקר 

להעלות על הכתב( ביטוים שאיני רגיל בהם כלל.   –ומכריחים אותי )וגם  

ובהקדמ האפשרי.  כפי  אקצר  אףועכ"פ  היא ה  המדובר  שפשוטה  אין   :

כ"א קרנות"  ממש "יושבי  לאישבהפכו  ובנוגע  לב"ד  תביעה  , מסוים : 

מחנך )מהם   בדא"ח והאיש  אנשים  עשיריות    –מאות  במשך  בתו"ת( 

 . וכו' בשנים

דהתביעה: בקיצור  בהתוועדות ציויתי ותוכן  שלא  1:  ברבים להנ"ל   )

( והנ"ל ברבים  3אחד כו'.  ( שענינו רק דבר  2יתעסק בשום דבר אחר כו',  

  – ולכן תוארו )ובמילא    –עשה בהיפך ממש ובביהמ"ד ש... מתפלל וכו'  

 דינו( כו"כ.

לא ציוויתיו )וגם לא בקשתיו כיו"ב( הנ"ל ברבים )וגם לא   שמעולם כיון

 ביחיד(. 

)ובודאי   בכו"כ עוסק שבעידודי מפורסם בשנים  ועשיריות  גם    –דברים 

ה מזה(,  יודעים  הב"ד  לב"דחברי  וההאשמות   תביעה 

יותר מג' אנשים. והמענה שלהם עכ"ז )בצירוף   להרבה פורסמו – דהנ"ל

 תוכן המצו"ב( הוא כנ"ל!

היפך   כי זהו  –גם לאחרים לא ציוויתי כנ"ל )וגם לא בקשתי(    –ולהעיר  

 בו נברא האדם )להתעסק רק בדבר אחד(. הטבע

 ג ובכ"מ(.)לקו"ת אמור לז,  מעלתו היפך –וע"פ המבואר בדא"ח 

לא  בעצמו – והמאשים וכו' תביעה עיקרית אשר הפונה להב"ד  –עוד ענין  

 מכ"ז שכותב בשמי. אף מילה אחת שמע

 .וכו' אלא ששמע אותיות פורחות, ואח"כ חיפש ברשימות
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שאלה צ"ל: הראשונה ולכאורה  הייתה  אצלו  שמע דהב"ד   – וכו'.   מה 

 וה"ז עיקר גורם לכל הנ"ל. 

 למה העלים ענין עקרי כזה וכו'.  –אמיתית ובאם התביעה 

 )ליקוט מענות קודש תשמ"ז מענה קב(

 

 ח

 ]אור לז' אדר, ה'תנש"א[

על דו"ח )ס'    –אבי זקנו של החתן שי'    –מענה לר' שניאור זלמן גורארי'  

 (:490"בכל ביתי נאמן הוא" ע' 

אולי  נתקבל ותשואות חן והזמן גרמא להרבות כו'. אף שזהו החוש שלו  

איני כותב על דבר זה שמספיק זיין    –אפשר אויסקראצען מרה שחורה  

גוט. אזכיר  הציווי ברייטקייט עשיריות בשנים היפך דנשיאינו טראכט 

 על הציון.

  )ליקוט מענות קודש תנש"א מענה קצז(

 

 ט

 ]ז' אדר, ה'תנש"א[

מישיבה  מענה להתלמידים השלוחים שניאור זלמן קסטל ומרדכי ניומאן  

הספר   בבתי  שערכו  פורים"  ל"הצגת  בקשר  אוסטרליא  סידני  גדולה 

הממלכתיים )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות  

 הת' מנחם מענדל שי' קסלמן וזכות הרבים תלוי' בו(: 

 רבה  ויהא בהצלחה

 אזכיר עה"צ. 

 וסימן )בקו ו(בחץ תיבת "רבה". 

 קצח( )ליקוט מענות קודש תנש"א מענה 
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 י

 ]אור לז' אד"ר, ה'תשנ"ב[ 

פעולות   מכמה  דו"ח  וכתב  באה"ק  משהותו  שחזר  התמימים  לא'  מענה 

טובות שעשה, וכתב שע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א להוסיף בצדקה  

חילק לכל הטף קופות צדקה כמתנה אישית )"תשובות ומענות" שי"ל    –

 ע"י "פאקס א שיחה"(:

בקו ובחץ את התיבות "כדי להוסיף בצדקה,  כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן  

 חילקתי לכל הטף קופות צדקה כמתנה אישית", וכתב:

 נת' ות"ח ויוסיף בבשו"ט והזמ"ג אדר כפליים כו'.

 אזכיר עה"צ. 

 )ליקוט מענות קודש תשנ"ב מענה תכו(

 

 יא 

 ]ז' אד"ר, ה'תשנ"ב[ 

 )מהעתקה(: מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק בקשר לענין מסויים 

 ומספיק לע"ע. ובפרסום כבר עניתי בעצמי 

 אזכיר עה"צ. 

 )ליקוט מענות קודש תשנ"ב מענה תכז( 
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 מענות בקשר לז' אדר 

 יב

 ]לאחר ש"פ תצוה, ט' אדר, ה'תשמ"ה[ 

 מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלתם בשיחת ש"פ תצוה:

בענין "כדאי הלידה שתכפר על המיתה"   ב  "נתבאר בהשיחה  יג,  )מגילה 

ופרש"י שם(, דלכאורה הרי כתיב )קהלת ז, א( "ויום המות מיום הולדו"  

)כי בעת שנולד א"א לידע אם יהי' צדיק או כו' ובפרט שכל הדרכים בחזקת  

סכנה, משא"כ ביום מותו הרי ראו כבר את עבודתו במשך כל ימי חייו(,  

א הבית כולו  ראו כבר שנתמל שכשנולד ונתבאר בזה, דבמשה שאני, כיון

לכן,   –אורה. ומכיון שענין זה )דנתמלא הבית אורה( הי' דוקא בעת לידתו 

יום לידתו דמשה הוא נעלה יותר )בענין זה( מיום הסתלקותו. ולכן כדאי  

 הלידה שתכפר על מיתתו. 

הוא   התירוץ(  והן  הקושיא  )הן  שבהשיחה  הביאור  דכל  תפסנו:  לא 

)המבואר המעלה בנוגע ההסתלקות  ובכ"מ(.    שביום  ז"ך  סימן  באגה"ק 

הצדיקים   מהמעלה    –שבכל  יותר  נעלית  היא  ההסתלקות  דיום  המעלה 

דיום ההולדת )מכיון שבעת הלידה א"א לידע עדיין אם יהי' צדיק(, משא"כ  

 המעלה דיום לידתו היא )בענין אחד( נעלית יותר. –במשה 

כיון  שבמיתת משה )דמ החסרון אבל: הרי שמחתו של המן הרי היתה מצד

הזכות   דהיפך  חודש  לכן חשב שהוא  נסתלק משה מישראל  זה  שבחודש 

הלידה "כדאי  ופירוש  הוא   שתכפר לישראל(,  שענין    –על המיתה"  דהגם 

(, מ"מ, המעלה שנתחדשה  לכפרה )שלכן צריך בלתי רצוי מיתת משה הו"ע

בעת לידתו היא גדולה כ"כ עד )אשר לא רק שלא נעשה בה חלישות ע"י  

על   מכפרת  מיתתו, אלא אדרבה, שהמעלה דלידתו היא עד כדי כך( שהיא

 (. דאתהפכא שבמיתתו )ועד כדי כך שהכפרה היא באופן הבלתי רצוי הענין

היאך הלידה מכפרת    – וא"כ: הרי מה שצריך לכאורה ביאור בהגמרא הוא  

הענין רצוי על  להיפך,   הבלתי  הוא  ראשונה  שבהשקפה  )אף  שבמיתתו 

מבטל  ואילו  שהמיתה  המיתה(,  את  מבטלת  שהלידה  ולא  הלידה  את  ת 

בהשיחה דובר על ענין אחר לגמרי )איך שהמעלה דלידתו היא נעלית )בפרט  

" מהמעלה אחד( לענין  שייך  זה  מה  דלכאורה  על   שתכפרדהסתלקותו(, 
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 המיתה"?". 

 "יחי המלך" גליון תתיט(:  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 

 ! אף שבשניהם נדבר, אבל בנפרד!הפכים אף שהם יחד םערבוב ב' עניני

על המן  של  המות   החסרון שמחתו  שביום  בקהלת   –המבהיל  ומש"נ 

 ובאגה"ק

 דפועל ישועות. [המבהיל שביום המות] באגה"ק על העילוי )גם דמרע"ה(

 .הקלאץ קשיא וע"י הערבוב במילא לא תפסו

נס   הי' צריך לפעולדוקא היותו יום המות דמרע"ה    – עפמשנ"ת באגה"ק  

 פורים

ולאתהפכא(   לביטול  )הזקוקה  המן  של  שעלה   –שמחתו  הוא 

זה יום בגורל האם  היא  והשקו"ט  הפכו   יום מסויים  או   –זכאי 

 להיום בנוגע

עושה האור  דגילוי  הבי'  בהיום   היום ובזה  דלהיפך  והענין  וכו',  זכאי 

 שלימות כפרה  –נתכפר ואין נשאר רושם בהיום ואדרבא 

 )ליקוט מענות קודש תשמ"ה מענה קג( 

 

 יג

 ]תחלת אדר, ה'תשמ"ח[ 

כינוס החורף של נשי ובנות חב"ד באה"ק    –מענה בקשר לכינוס "הקהל"  

שהתקיים בז' אדר בנהרי' אה"ק, לע"נ הרבנית הצדקנית נ"ע )"כפר חב"ד"  

 (:324גליון 

ועיקר  כולל  רבה,  להצלחה  הציון  על  ואזכיר  ת"ח  ות"ח  נתקבל  הנ"ל 

יומא דמשה    –מתחיל במוצאי ז' אדר    –עולה נמשכת וכו'. ובנוגע לכנס  פ

 שנה מיציאת מצרים ולמתן תורה וכו'.  3300רבנו ע"ה והשנה 

 )ליקוט מענות קודש תשמ"ח מענה קלט( 
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 יד

 ]ח' אדר, ה'תשמ"ח[ 

)ס' "בכל ביתי  אבי זקנו של החתן שי'    –מענה לר' שניאור זלמן גורארי'  

 , והעתקת המזכיר(: 411נאמן הוא" ע' 

 [ על מה שכתב ע"ד מצב הרש"ג, כתב:1]

 הזכרתיו בז' אדר על הציון כפשוט

 [ וכתב: 2]

 עבורו 

בצירוף   עה"צ  בז' אדר  לחטו"א    –הזכרתיו  יבדל  להנפטרת  עזרתו  גודל 

 בטוב הנרונ"ג

 )ליקוט מענות קודש תשמ"ח מענה קמא( 

 

 טו

 ]יו"ד אדר, ה'תשמ"ח[

בקשר   תו"ת  מענה  בישיבת  אדר  בז'  שנערך  "הקהל"  והתועדות  לכינוס 

"חובבי תורה" עבור הישיבות שבקראונהייטס )ס' יומן "שנת הקהל בבית  

 (:182חיינו" ע' 

 נת' ות"ח, אזכיר עה"צ. שיעזור השי"ת שיהיה המשך טוב כו'. 

 )ליקוט מענות קודש תשמ"ח מענה קמב( 

 

 טז

 ]תחלת אד"ר, ה'תשנ"ב[

רחובות  מענה   בעירו  ז' אדר  להתועדות  ר' אלימלך שחר בקשר  להשליח 

 (:127אה"ק )"בית חיינו" גליון 

 והזמן גרמא לבשורות טובות ובהפלגה.

 )ליקוט מענות קודש תשנ"ב מענה תיח( 
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 כתבי יד קודש שער
 בקשר לז' אדר 

 מתוך "היום יום.." חלק שני (א

 
 

בו הואיל לכתוב    –צילום כתי"ק הרבי ב"פתח דבר" לקונטרס פורים תשי"ב   ( ב

 . ז' אדרהתאריך: 
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בשנת   (ג לאוסטרלי'  השלוחים  לתלמידים  שאמר  לשיחה  דבר"  ב"פתח 

 . ז' אדרתשל"ט, הואיל הרבי לכתוב בתאריך: 

 

 
דא"ח צמח צדק", כרך אות ה' )שי"ל בשנת    –ב"פתח דבר" ל"ספר הליקוטים   (ד

 .  ז' אדרתשמ"ב(, הואיל הרבי לכתוב בתאריך: 
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מענה להמניחים על שאלתם בשיחת ש"פ תצוה תשמ"ה, הקשור לז'   (ה

 אדר )פענוחו מופיע בליקוט מענות קודש לעיל( 
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השבעה,   (ו בסיום  שנאמרו  שיחות  הכולל  פטירת  בקונטרס  אחרי  ועוד, 

הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע בשנת תשמ"ח, הואיל הרבי לכתוב  

 ז' אדר  בתאריך ה"פתח דבר":

 )פורסם לאחרונה ב"עלי הגהה" לשיחת סיום השבעה( 
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 זיין אדר:  (ז

בקונטרס "מאמר כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא", שי"ל באדר תש"נ, בסמיכות  

ליארצייט הראשון של חדב"נ הרש"ג ע"ה, הואיל הרבי לכתוב בתאריך דה"פתח דבר":  

 זיין אדר, יום א' פ' ואתה תצוה 
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 בס' יומן "שנת הקהל בבית חיינו" תשמ"ח:

 יום רביעי, ו' אדר. 

היום נתלו בחוצות השכונה מודעות ועליהן הנוסח שנמסר היום מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א: 

אדר   ז'  זהו  ומחר  ההילולא שלו(,   –"היות שהיום  ויום  הולדת  )יום  ע"ה  רבנו  דמשה  יומא 

ה' אלפים תשמ"ח(,    –תורה )ב' אלפים תמ"ח  -ליציאת מצרים ומתן  3300והשנה היא שנה  

 אסק און א שטורעם. לסדר התוועדויות בכל מקום שאפשרי וכו'".  יש לנצל יום זה מיט א טר
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 לזכות  

 שי'  משההחתן הרב 

 תי'  רבקהוהכלה מ' 

 גורארי' 

 לרגל נישואיהם בשטומו"צ
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 ולזכות הוריהם

 שיחיו  חנהוזוגתו מרת  אברהם יהושע העשילהרב 

 גורארי' 

 גאנזבורג שיחיו   נחמה דינהוזוגתו מרת  בנימין שלמההרב 

 זקניהם

 גורארי' שיחיו  לאהוזוגתו מרת   נתןהרב 

 זקלסשיחיו  רחל דבורה וזוגתו מרת   צבי זאבהרב 

 גאנזבורג תחי'   רישא ביילאמרת 

 שאנאוויטש תחי'    ניחה שפרהמרת 

 קלמנסוןתחי'  בתי'מרת 
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