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בס"ד

פתח דבר
אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו 
בנישואי צאצאינו החתן התמים הרב שלום דובער שי' עב"ג הכלה 

מרת שיינא מרים תחי'.

התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחתנו, ידידינו ומכירינו שבאו 
שיחיו  צאצאינו  את  ולברך  בשמחתנו  להשתתף  ומרחוק  מקרוב 

בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

בשמחתנו,  חלק  הנוטלים  לכל  והוקרה  לבבית  תודה  הבעת  בתור 
מוגשת בזה תשורה מיוחדת - מיוסד על הנהגתו של כ"ק אדמו"ר 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  בחתונת  'תשורה'  שחילק  מהוריי"צ 

- הכוללת: כתבי קודש ומענות - מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. 

בתוך  יחיו  ביתו  אנשי  ואת  כבודו  את  יברך  ית'  הוא  הטוב  הא-ל 
בברכה  ובמיוחד  בשר,  ועד  מנפש  מאליפות  בברכות  אחב"י  כלל 
"שמחת  העיקרית  לשמחה  זו  משמחה  ללכת  שנזכה  העיקרית 

עולם על ראשם", בהתגלותו המיידית של מלכנו משיחנו.

ט"ו אלול ה'תשע"ז

בברכת כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה

משפחת גרונער משפחת גרשוביץ 
קרית גת כפר חב"ד                                                         
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מכתבי הרבי להורי החתן 
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מכתבי הרבי לאבי סב הכלה
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ראשי פרקים
ומענות קודש

 ראשי פרקים למאמר ד"ה באתי לגני 
ולסיום מסכת מדות, יו"ד שבט ה'תשל"ב

ב) ע"פ הנ"ל דהעיקר בביהמ"ק וע"י משה ה"ז דהורידה לכל הדורות – מובן 
דגם בביהמ"ק העבודה דאתכ'[פיא] ואתה'[פכא] דהנשמה והתחלה במשה

וזהו אמרו – דהעבודה (משא"כ התוצאות – ושכנתי. ועפ"ז לתווך הרמב"ם 
הקרבנות  בו  מקריבין  להיות  מוכן  כ')  מ"ע  לעבודה (סהמ"צ  בית  דביהמ"ק 
להשראת  תרומה)  (ר"פ  [והרמב"ן  בתחלתו)  ביהב"ח  (הל'  ברגלים  וחוגגין 

השכינה) – ולשיטתייהו]
וכן מש"נ חסד חפצתי ולא זבח הו"ע הקרבנות.

והנה אדה"ז בכ"מ ומהם [לקו"ת] פנחס עז, ד [נסמן באוה"ת פנחס א'עו)] 
דבקרבנות נח"ר איזה נח"ר ועד"ז בתפלה אלא שירידה צורך עלי' (דהבהמה 

דנה"ב) למע' ממקום שירדה, שג"ז עיקר שכינה
וע"פ צוואת הריב"ש דלכן נק' קרבן וע"פ תורת הבעש"ט דברך נצב, וכדפי' 

(בס' הבהיר קט 
[-] ובפע"ח [שער] התפלה פ"ה מזח"ב דר"א שאל מרשב"י עד היכן סליק 

רעותא דקורבנין וא"ל לעילא לעילא עד א"ס [-]
המאציל  עם  גמור  ביחוד  א'פז)  פנחס  אוה"ת  ויקרא  ר"פ  בבחיי  הובא 

(מעבוה"ק)
כל  א)  צח,  ברכה  (לקו"ת  וכהה"מ  שם)  (לקו"ת  הקרבן  עם  השיר  הי'  ולכן 

בעלי השיר יוצאין (מנרתקן והכלים) בשיר
עומדים  וישראלים  ולויים  כהנים  שיהיו  ובספרי  תשמרו  בקרבנות  נא'  ולכן 
אמלאה  להרקיב  אותיות  חוקת  ובלקו"ת  להקריב  הפרק.  וכבתחלת  ע"ג 

החרבה
מהה"מ  ושם  וכדאהאמ"צ  הצאן  ומן  הבקר  מן  דוקא  בפרטיות  עבודה  וצ"ל 
ופשיטא  כו'  לטעות  שלא  פרט  דרך  דצ"ל  בהתבוננות  אפילו  פ"ד  (שעה"י 
פ"ג  שעה"ת  (להנ"ל  דחושבנא  מארי  ראש  כובד  מתוך  (קרבנות)  בהתפלה 

בשע"ת ח"א) דחשבון דוקא בפרטיות
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מל'  ש"ע  חשבונו   – דחושבנא  תרפ"ז)  ראה  (אוה"ת  להצ"צ  אחרי  ובד"ה 
זו  בבחי'  ואינו  אתכפי'  להיות  עלי'  לצורך  כו'  הנשמה  ירידת  חשבון  העלם 
ולזה השפיל א"ע וכל המשפיל א"ע הק'[ב"ה] מגביהו וההתבוננות ה"ה ג"כ 

ברוממות הא-ל (שו"ע אדה"ז רסצ"ח) 
חסד  דכנ"ל  דאף  חידוש  ובזה  חפצתי  לא  ועמך  ועד  בנה"ב  גם  פועל  ואז 

חפצתי גו') אדמהר"ש ד"ה והבריח תרכ"ו[ז] (ע' קלו) 
ועוד  כן  שצ"ל  יבין  קלה)  ע'  (תרס"ו  בנה"ב  נפה"א  התלבשות  ע"י  וזהו 
שנפה"א התבוננותה מכלה כו' ומתהפך לנהורא ופועל ושכנתי בתוכם וע"י 

מעשינו כו' ביהמ"ק הג' וביד רמה

נאום רב באו"ם אודות ז' 
מצוות בני נח

ע"ד  השאלה  נוסח  כמובן 
 u.n.ב רב  נאום  דבר]  על   =]
[= או"ם] צ"ל [= צריך להיות]

ביותר  גדולה  שתועלת  כיון 
ז"מ  ע"ד   u.n. ב  ינאום  שרב 
בני  מצוות  ז'  דבר  על   =] ב"נ 
להביא  דרך  באיזה  וכו'  נח] 
של  דעתו  מה  בפועל (ולא  זה 
שרב  אפשר  האם  הנשאל 

ינאום וכו')
יוסף  כשיעקב  הערה-הארה: 
"שהרב  לי  סיפר  קיירא  שי' 

שלו מתעסק בזה כו'"
הי' "נשמת" דבורו – שהדבר 

כבר "מונח בקופסא"
באיזה "דרך" יגיע הרב לבימת 

u.n. ה
נפקא   =] כ"כ  נפק"מ  זה  אין 

מינה כל כך] כי בנאומו יאמר שהוא רב וכו'

 '
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מצב כולל חב"ד וקה"ת

לטלפן לאה"ק
מצב   – [חב"ד]  הכולל  על  להאחראי 

הכולל הרוחני הגשמי
שמות המנהלים דהנ"ל באם ישנם

הסיבות דהמצב באם משהו לא בסדר
להאחראי על ביהד"פ [= בית הדפוס - 

קה"ת] – ע"ד הנ"ל
צריך   =] צ"ל  ובמילא   – חשאי  הנ"ל 

להיות] גלוי וכו'
מהיר – (ר"פ [= ראשי פרקים] בטלפון 
ואח"כ [= ואחר כך] בחתימת הנ"ל מכ' 

דחוף מהיר על שמי
ות"ח [= ותשואות חן] מראש על הזריזות והפרטיות

נקודות שכתב הרבי כיסודות למכתב כללי די"א ניסן תש"נ

היסודות למכ' הב'
בהמשך למכ' הא' ובעומק יותר
לב - מצד לב סתם ויש פנימיות

להעיר מלקו"ת שעד"ז
לבא פליג לכולא שייפין

לזה  בהתאם  שינוי  ה"ז  מפנימיות –  כשבא  ובמילא 
בכולי שייפין.

ועד"ז צ"ל ב) דעת ד"ע או ד"ת
ועד"ז בראי' – בהתחלה רואה ג"כ הכל ושלא בערך 
– הראי' לאחרי התבוננות בהפרטים ושהראי' לאח"ז 

לגמרי אחרת
ועד"ז דשמיעה (יכנסו באזנך –

חרשו נותן דמי כולו
הפסוק משכיל לאיתן האזרחי

תורת אדה"ז

ב 

 -
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כ' 

ה 

ך
ז
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הדרך לתיקון

כמובן וכנהוג בכל מקום – כשאדם רואה 
דבר שצריך תיקון ובפרט כשנוגע לציבור 

-
עליו הזכות והחובה לעשות כל התלוי בו 

לתקנו – ולא זו הדרך לכתוב מעבר לים
והובטח - יגעת ומצאת

אזכיר עה"צ להנ"ל
בדיקת   =] בדהתפוהמ"ז  תוצ'[אות] 

התפילין והמזוזות]

ניהול נכון

בני   =] בנ"י  כמנהג 
ע"פ  מיוסד  ישראל] 
שולחן  פי  על   =] שו"ע 

ערוך]
בית   =] ביהכנ"ס 
ע"פ  מתנהג  הכנסת] 
דביהכנ"ס,  הגבאים 
ע"פ   – בכלל  ומוסד 
ועד"ז  שלו  ההנהלה 
נגינת  זה]  דרך  ועל   =]

ניגונים ע"פ הועד דלניגונים (ואיני חבר בועד זה כמפורסם)
באם יש לו שאלות בזה – צריך לפנות אל הועד כנהוג. באם יש לו טענות 

אליהם יפנה אליהם, או לרב דהקהילה זו

ה 
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ני 
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גם על עצמו אין לדבר לשון הרע

מענה לא' ששאל אם להשאר חלק מהשנה בניו יורק, בכדי לשים עין על בנו:

קדימה [להשאר]. וגם [ לשים עין] על בניו של אבינו שבשמים ע"י [= על 
ידי] הפצת היהדות ביניהם – ושייכים זל"ז [= זה לזה] ע"פ [= על פי] מדתו 

של ה' מדה כנגד מדה וכו'
בסיום מכתבו כינה את עצמו "ההדיוט"

הרבי העיר ע"ז:

כ"ק מו"ח אדמו"ר מרגלא בפיו לומר שגם ע"ע א"צ [= על עצמו אין צריך] 
לומר לה"ר [= לשון 
נוסף   – וכו'  הרע] 
(ועין  לוי  היותו  על 
הל'  סוף  רמב"ם 
וגם  ויובל)  שמיטין 
כפשוט עי"ז [= על 

ידי זה] גם בנו לוי.
בגמר  איחוליו  על 
כתב  טובה.  חתימה 

הרבי:

וכל המברך מתברך 
של  בבר'[כתו] 

הק'[ב"ה] כו'
השמות דהבן שי'

ואזכיר עה"צ.

10
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מברקו של הרבי אודות א' שנדב מגרש לכולל

בנועם [..] אשר מר [..] לנדב מגרש 
להכולל לבנין מפעלי הכולל ומכללם 

ישיבה נקודה
ונשיאנו  לתאר  אין  הזכות  גודל 
תפלה  ישאו  הכולל  ומנהלי  מייסדי 
הנעלה  חפצו  לַגֵשם  הנ"ל  שיצליח 
אומץ  יוסיף  הרחבה  ומתוך  בפועל 
ימים  באורך  ותורה  צדקה  בפעולות 
מצוה  בנר  ומאירות  טובות  ושנים 
מעינות  שבתורה  ומאור  אור  תורה 

הבעש"ט וחב"ד
בברכה

ר"פ משיחה לנשי חב"ד, 
מיום כ"ח אייר ה'תשמ"ה

מ"ע קנה – קדוש והבדלה היינו כניסה ליום 
א' (יום האסיפה

חה"ש  ש"ק  התחלתו  חה"פ  זו  בשנה  עד"ז 
יום א'

חומש מנין – דוקא ע"י נשיאים ובעיקר ע"י 
משה ואהרן

ע"י  [ש"ק]  התהוות  שימשוך  ש"ק  כוונת 
[טבילה??] בע"ש

כבוד ועונג נעשים ע"י האשה
קדשהו ביציאתו

ש 
ם 

נו 
ה 
ה 
ץ 
ם 
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ת 
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צילום מכתי"ק ממכתב כללי-פרטי מיום י"ב אייר תש"ט. 
נדפס באג"ק כרך ג' ע' קב

12
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מענה להערות על שיחה ומכתב

מענה לא' שכתב שעל 
אד"ש  שכ"ק  יסוד 
לשום  כמ"פ  העיר 
מקומות  למראי  לב 
והשיחות  בהמאמרים 
העיר  לזה  ובהתאם 

בכמה עניינים דלקמן.
כתב הרבי:

חן]  תשואות   =] ת"ח 
הנ"ל.  על  ביותר  ת"ח 
ינהוג  להבא  גם  ובודאי 

ככה.
בלקו"ש  בהמבואר 
שהמקור   ,763 ע'  ח"ג 
הזקן  אדמו"ר  לשיטת 
נפש  כניסת  שהתחלת 
מזמן  היא  הקדושה 
במנורת  הוא  שנימול, 
למהר"י  המאור 

אלקאוה, שקטן מאימתי בא לעולם הבא משעה שנימול. ושאל הרי בשו"ע 
אדה"ז או"ח סקכ"ד ס"י כותב, וילמד אדם בניו הקטנים ויחנכם לענות אמן 
ומיד שהתינוק עונה אמן יש לו חלק לעוה"ב. ומובא גם ברמ"א שם. ושואל 

האם המבואר בלקו"ש שם הוא ממהדו"ב דשו"ע אדה"ז שם
השיב הרבי:

וג"ז  ועוד  שם.  בשיחה  כמפורש  אדמוה"ז]  שו"ע  של  ה[מהדו"ב  להסברת 
עיקר – בכדי שלא יקשה מרמ"א הנ"ל על מ"ש ברמ"א ביו"ד (כמצויין בתוכן 
ענינים הנ"ל) אולי אפ"ל דמר אמר חדא כו' ולא פליגי בזה (אף שנאמר בל' 
מחלוקת. וראה לקו"ת ס"פ קרח וקונ' ומעין) ומחלקותם – בדרגתם בעוה"ב 

ואכ"מ.
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תשורה משמחת נישואין - ט"ו אלול ה'תשע"ז

14

שאלתו  על 
בשו"ע  שאדה"ז 
הנ"ל  קכד  בסי' 
משנה ממה שמובא 
ובשו"ע,  ברמ"א 
א)  עניינים:  בשני 
שמדייק וילמד וכו' 
ויחנכם,  ומוסיף 
כותב  ברמ"א  ב) 
מיד  כי  הטעם 
שהתינוק עונה אמן 
אינו  ואדה"ז  כו', 
ע"ז,  הטעם  כותב 
עניינים  שני  רק 

שילמד וכו' ומיד שהתינוק עונה אמן כו'.
השיב הרבי:

כי מיד כו' – בכלבו (סו"ס יא) אינו בסגנון של טעם. ב) מתורץ בא': לחינוך 
– א"צ בטעם מיוחד דכי מיד כו'. וק"ל.

על מש"כ שלכל הדעות המבוא בסנהדרין קי, שמשעה שנולד כו' אין חילוק 
בין זכר לנקבה, משא"כ לדעה של משעה שנימול הלא הוא דוקא בזכר?

השיב הרבי:
גם בנקבה כיון דכמהילא דמיא ועיין לקו"ת עקב יז, ב וביתר בי' בסי' שער 

ברהמ"ז.
במכתב כ"ק אד"ש מז' מ"ח תשכ"ג (אג"ק חכ"ב ע' שמו), בהערה ד"ה ז' מ"ח 
שע"פ מ"ש בשו"ע או"ח רסקי"ז ואף כו' גם היום כו', י"ל דמתורצת קושית 
הש"ך (מחו"מ סמ"ג סקמ"ז). וע"ז העיר שדברי אדה"ז הרי הלשון הזה הובא 

בר"ן על מס' תענית ומובא בבית יוסף טור או"ח סימן הנ"ל.
כותב הרבי:

הל' כבתראי ועוד להזכיר זכות אבות ובפרט בשנת ק"ן להסתלקות וכו'.
ועוד: הר"ן הוא בעיקרו מפרש – אדה"ז בשו"ע פוסק.

תו 
ע 
ל 
א 
ע, 
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ו' 
ם, 
ב 
ד 
מן 
נו 
ז, 
ם 
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שלום דובער ושיינא מרים שיחיו גרשוביץ

15

מדיטציה כשרה
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לזכות

החתן התמים הרב שלום דובערשלום דובער שי'

והכלה המהוללה מ' שיינא מריםשיינא מרים תחי'

גרשוביץגרשוביץ
לרגל נישואיהם בשעטומו"צ

יום ט"ו אלול ה'תשע"ז

נדפס על-ידי הוריהם

הרה"ת ר' מאיר ארי'מאיר ארי'

וזוגתו מרת לאהלאה שיחיו

גרשוביץגרשוביץ
הרה"ת ר' ישראל מנחם מענדלישראל מנחם מענדל 

וזוגתו מרת אסתר בדנהאסתר בדנה שיחיו

גראנערגראנער

וזקניהם

מרת רבקה רבקה תחי' פוטרמן פוטרמן 

הרה"ח הרה"ת ר' יהודה ליביהודה ליב 

וזוגתו מרת יהודיתיהודית שיחיו גראנערגראנער

הרה"ח הרה"ת ר' חיים שמואל מנחם מענדלחיים שמואל מנחם מענדל שיחי' 

ליבעראווליבעראוו
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