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פתח דבר

בשבח והודיה להשי"ת הננו מוציאים לאור ספר זה, בו מלוקטים אגרות קודש 

שזכה הסבא הרה"ג הרה"ח הרב בנימין אליהו גאראדעצקי ע"ה לקבל מכ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו במשך ארבעים וחמש שנים!

הספר יוצא לאור בקשר עם חגיגת הבר מצווה לבננו היקר, התמים בנימין אליהו 

שיחי' שנושא את שמו של הסבא בגאון רב, ובברכה ובתקווה אשר ילך בדרכי אבות, 

מתוך התקשרות אמיתית ופנימית לרבותינו נשיאינו, תורתם והדרכתם נצח סלה ועד.

מורה  בהם  רבים  אג"ק  הוספנו  בעצמו,  לקבל  הסבא  שזכה  הקודש  אגרות  אל 

ועסקנים, ראשי  ציבור, שלוחים  ואישי  רבנים  רבינו את הפונים אליו, בהם  ומדריך 

קהילות וארגונים, לפנות או לעמוד בקשר עם הסבא, בכל עניני עסקנותו המסועפת 

שהיתה פרוסה על פני תחומים רבים וארצות רבות, כפי שניתן לראות בפנים הספר.

מאז זכה להתמנות בתור ה'בא-כוח' של רבותינו נשיאינו בשנת ה'תש"ז, להיות 

ידא אריכתא שלהם ולהוציא אל הפועל את תכנית יסוד וביסוס חב"ד ליובאוויטש 

היהודיות  הקהילות  ובניין  הקודש,  ובארץ  אפריקה  בצפון  באירופה  צרפת,  במדינת 

בכל מקום בארצות אלו על ידי השגת עזר וסיוע גשמי, עסק בזה במסירה ונתינה 

ללא הגבלות, עד ליומו האחרון ממש בשנת ה'תשנ"ה.

מאז ועד עצם היום הזה, ממשיכה ה'לשכה' שהיתה המוסד המרכזי אותו ניהל 

וממנו סידר את השליחות והעסקנות הציבורית שלו, בהדרכה ישירה ומפורטת של 

בפיתוח  ההדרכות,  ואותם  ההוראות  אותם  ע"פ  לפעול  ושעל,  צעד  כל  על  רבותינו 

גשמי,  וסיוע  רווחה  ארגוני  חב"ד,  ובתי  חינוך  במוסדות  ליובאוויטש  חב"ד  וביסוס 

וכיו"ב.

'אגרות-קודש'  נדפסו בסדרת  אלו  אג"ק  הגדול של  וזאת למודעי, אשר חלקם 

שי"ל ע"י קה"ת במשך השנים )ל"ב כרכים, ה'תשמ"ז-ה'תשע"ו(, וסודרו כאן ע"פ סדר 

כרונולוגי של תאריך שילוח האגרת. בנוסף לזה, צירפנו מעל חמישים! אגרות ומענות 

קודש בפרסום ראשון, שלא באו בדפוס עד עצם היום הזה )כפי שמצוין ע"י כל אחד 

מהם(, מתוך הארכיון רב הכמות והאיכות המצוי ברשותו של אבינו הר"ר שלום דובער 
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גאראדעצקי שיחי', ממלא מקומו של הסבא ע"ה ומנהלה של ה'לשכה' ע"פ הוראתו 

של רבינו, ועל כך נתונה לו תודתנו מקרב לב עמוק, ועוד חזון למועד להו"ל מתוך 

אוצר בלום זה.

סידור האגרות המענות והמברקים והכנתם לדפוס, נעשתה על ידי צוות העורכים 

של הוצאת "חזק" בארה"ק, בכשרון רב ובמסירות הראויה, וזכות הרבים תלוי בהם. 

חוצה,  המעיינות  להפצת  הק'  בפעילות  לתנופה  יביא  זה  שפרסום  תקווה  אנו 

ובמיוחד אשר מצויים אנו בפתיחת שנת השבעים להתייסדות "לשכת ליובאוויטש 

האירופאית", ובתוכניתנו להו"ל בקרוב עוד חומר השייך לפרסום, המתעד את העבודה 

הגדולה והמסועפת שניהל הסבא ע"ה בשליחותם הקדושה של רבותינו נשיאינו. וכ"ז 

יזרז וימהר עוד יותר את הגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש, אכי"ר.

הרב יוסף יצחק וחיה שרה גאראדעצקי

 מוצש"ק פ' חיי שרה, יום הבהיר כ"ה מרחשוון, ה'תשע"ו )ופרצת(

 שנת "הקהל את העם"

 התחלת שנת השבעים להתייסדות ה'לשכה'

פאריז, צרפת

 בסיום הספר הוספנו
 מפתח ענינים

לתועלת המעיינים
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מבוא

אדמו"ר  כ"ק  קודש  אגרות  באו  ובו  "בא-כוח"  הספר  את  לאור  מוציאים  הננו 

נשיא דורנו הקשורים לעבודתו רבת האנפין של הרה"ג הרה"ח הר"ר בנימין אליהו 

גאראדעצקי ע"ה, שמונה בידי רבותינו נשיאינו להיות "בא-כוח" שלהם בעבודת הק' 

ובעסקנות ציבורית באירופה צפון אפריקה וארץ הקודש, וניהל בשליחותם ומכוחם 

את ה"לשכה" האירופאית מאז שנת ה'תש"ז ועד ליומו האחרון בשנת ה'תשנ"ה.

בשער הספר

לאחר  הרבא"ג  של  הגדולה  נשמתו  סיימה  הגשמי  הזה  בעולם  שליחותה  את 

קרוב לתשעים שנה של תהפוכות סדרי עולם. שנות חייו המוקדמות בצל מלחמות 

קשות עם אבידות נוראיות שזעזעו תבל ומלואו, תקופות של חושך ואור ששימשו 

בערבוביא, כאשר כור היתוכם של חסידי חב"ד ליובאוויטש היה נתון תחת השלטון 

רק  אלו  כל  יום.  שבכל  מעשים  היתה  כפשוטה  נפש  ומסירות  העריץ,  הבולשביקי 

חישלו אותו לקראת תפקיד חייו אותו הועידו לו רבותינו נשיאינו. תפקיד כה מרכזי 

בבניינה של יהדות אירופה, אפריקה וארץ הקודש, מתוך מסירה ונתינה אין סופית, 

ברוחה ובגבורתה של אותה מסירות נפש הירואית שאפיינה את מעשיו עוד מאחרי 

מסך הברזל בשנות המהפיכה הקומוניסטית שהפילה חללים בגשם וברוח.

תולדות ימי חייו הסוערים בין הולדתו לפטירתו )כסלו ה'תרס"ח - מנחם אב 

ועוד  יום הולדתו ה-75(,  )'ספר זכרון' לקראת  ה'תשנ"ה( תועדו עלי ספר בחלקם 

חזון למועד להוציא את החומר הרב שהצטבר על שנים אלו ושלאחריהן. אך לספר 

זה, מטרה ממוקדת וברורה, לפתוח צוהר אל תורף ימי חייו שהוקדשו למלאות רצון 

קודשם של רבותינו נשיאינו הוד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע והוד כ"ק אדמו"ר נשיא 

דורנו. ספר זה כולו מהחל ועד גמירא כולל בתוכו את האגרות, המענות והמברקים 

אותם  ותפקידים  משימות  הוראות  של  ארוכה  שורה  במסגרת  לקבל  זכה  אותם 

הטילו על כתפיו, אותם מילא באמונה עד טיפת דמו האחרונה.
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תרס"ח,  בשנת  לידתו  לאחר  ספורות  שנים 

לאביו החסיד הרב מרדכי לייב ולאמו מרת רייזל 

והציורית  החסידית  בעיירה  ע"ה,  גאראדעצקי 

באברויסק, חווה את אימי המלחמה. כאשר מחוץ 

הראשונה  בפעם  אימה,  ומחדרים  חרב  תשכל 

שמדינות ומלוכות נלחמו בעוז זו כנגד זו, מלחמה 

שגבתה קורבנות כבדים. צעיר לימים היה כאשר 

בא בברית הנישואין עב"ג מרת חי' שרה, בתו של 

המשפיע הנודע הרה"ג והרה"ח הרב שמואל הלוי 

לעויטין ע"ה. בפקודתו של הרבי הריי"צ קיבל עליו 

אף שהיה בסה"כ אברך עול ימים את רבנות העיר 

לרבנות  הוסמך  בחרותו  בימי  שעוד  לאחר  קייב, 

בבית המדרש לרבנים.

והיה  יחד עם עול הרבנות, החל בעסקנות ציבורית בהדרכתו של הרבי הריי"צ, 

שותף בהקמת סניפי "תומכי תמימים" בכמה ערים. בא' הפעמים בהם ביקר את הרבי 

בנאות דשא, אמר לו בזה"ל: "מ'דארף ארבעטן מיט די קישקעס אין די גידערים 

און ניט נתפעל ווערן", משפט זה הפך ללחם חוקו עד יומו האחרון.

ידי השלטון הקומוניסטי,  על  והוגלה  נאסר  וחסידות  יהדות  "עוונו" בהפצת  על 

ולהגיע  הבכא  מעמק  דרך  לא  בדרך  לצאת  הצליח  רבות,  ותלאות  השחרור  ולאחר 

לצרפת בשנת ה'תש"ו יחד עם בני משפחתו שהצליח ג"כ להציל משם. למרות הסבל 

הרב והמצוקה הכלכלית הנוראה, לא לקח לעצמו חופש או ימי מנוחה ומיד "זרק" 

לאחיו  ועזר  סיוע  וישיבות,  חדרים  בהקמת  מסועפת  ציבורית  עסקנות  לתוך  עצמו 

החסידים ולשאר הפליטים.

בראשיתה של שנת ה'תש"ז, קרא לו הרבי הריי"צ ל'יחידות' והורה לו לצאת למסע 

חיזוק ועידוד ולבקר במחנות הפליטים והעקורים בהם שהו חסידים, כדוגמת פוקינג 

שבגרמניה, ועוד. )מחנה העקורים פוקינג במחוז במברג, נפתח בתש"ו, ובשיאו חיו בו 

קרוב ל-8000 אנשים נשים וטף, כ-200 ילדים למדו בת"ת שונים שהוקמו במקום, וכ-

500 צעירים נוספים בישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש וצאנז קלויזנבורג. המחנה 

נסגר בתש"ט(. 

מפוקינג הורה לו הרבי לנסוע לצרפת, על מנת לבדוק את מצב הפליטים דאנ"ש 

יוכל לסייע להם בקליטה והתיישבות וסידור פרנסתם וכו'. ובעת  שם, ולראות איך 

לו  שלח  פעולותיו,  על  בפרוטרוט  ומדווח  שליחותו  את  ממלא  ובעודו  שם,  ששהה 

הרבי את האגרת בה הוא מטיל עליו את משימת חייו העיקרית, להיות חלק מרכזי 

בבניית יהדות אירופה, אפריקה וארץ הקודש, וממנה אותו להיות בא-כוחו בפעילות 

זו. בהכירו את אופיו, את כשרונותיו הארגוניים, ומעל לכל את ההתבטלות המוחלטת 

נפשו  ידא אריכתא שלו במסירות  וההתקשרות הפנימית, מועיד אותו הרבי להיות 

השואה  של  הנורא  החורבן  לאחר  והחבול,  המוכה  ישראל  עם  של  תחייתו  למען 

האיומה ביבשת אירופה והדיכוי הקומוניסטי במדינת רוסיה.

הר"ר בנימין אליהו גאראדעצקי ע"ה
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את  להמשיך  בכוחו  היה  לא  וכבר  גופו  שנחלש  )עד  רצופות  שנה  ארבעים  במשך 

מסעותיו( כיתת רגליו במסעות אין ספור, ליסוד או חיזוק וביסוס קהילות יהודיות, להגיש 

עזר ואחיסמך רוחני וגשמי לאחינו בני ישראל בכל מקום שהם, בעזרת ארגונים יהודיים 

בינלאומיים שפתחו קרנות למטרות אלו שם טווה מסכת קשרים מופלאה.

במקביל לעבודתו המרכזית ב'לשכה' של רבותינו נשיאינו, שהייתה בעצם משרד 

הפעילות הראשי של חב"ד ליובאוויטש ביבשות אירופה אפריקה ואסיה, מונה במשך 

"אגודת  בארה"ב  הריי"צ  הרבי  הקים  אותם  הכלליים  במוסדות  חבר  להיות  השנים 

חסידי חב"ד", "מרכז לעניני חינוך" ו"מחנה ישראל". 

מוסדות  מאות  של  בהקמתם  אישי  באופן  מעורב  היה  הללו  השנים  כל  במשך 

תורה וחסד, מוסדות חינוך ורווחה, בכל המדינות והערים בהם ביקר או עמם עמד 

בקשר רציף, תוך שהוא מדווח באופן תמידי אל רבותינו נשיאינו ומקבל מהם הדרכה 

מפורטת כיצד להתקדם, היכן לפתח ולהתרחב וכן הלאה. כך הוקמו בזה אחר זה, 

ובמדינות אפריקה,  ליובאוויטש" בארץ הקודש  יצחק  יוסף  רשת בתי הספר "אהלי 

סניפים של ישיבת "תומכי תמימים ליובאוויטש", בתי חינוך לבנות "בית שרה" ו"בית 

רבקה", בתי ספר למלאכה בכפר חב"ד, ושכונות ויישובי חב"ד בארץ הקודש.

עליו  שהרעיפו  והשפעות  כוחות  ועם  השי"ת  בחסדי  הכבירה,  ההצלחה  פירות 

מדינות  ובשאר  צרפת  מדינת  ברחבי  ומקום,  מקום  בכל  מצויים  נשיאינו,  רבותינו 

אירופה, במדינות אפריקה ובארץ הקודש. העבודה המאומצת, עליה מסר נפשו תוך 

שהוא מניח חיי שעה ומשליך עצמו בשליחות הקודש, ממשיכה ומצמיחה פירות ופירי 

פירות עד עצם היום הזה, קרוב לשבעים שנה לאחר הקמת והתייסדות ה'לשכה'.

בהזדמנות חגיגית ומשמחת זו, כאשר צאצא הנושא את שמו בגאון נכנס בעול 

לקבל  זכה  אותם  הקודש  אגרות  כל  אל מקום אחד את  לאסוף  הוחלט  המצוות, 

במהלך עבודתו ושליחותו, ולצרף לזה גם אגרות קודש שנכתבו לאנשים אחרים 

במרכז הרב בנימין גאראדעצקי - תש''ז

ט



אך טמונה בהם הוראה או הפנייה הנושאת את שמו, או שקשורים לפעילותו. בלי 

חסר ויתיר )למעט במקומות ספורים, מטעמים מובנים(, וללא דברי רקע ופרשנות 

היסטורית )למעט פענוח השמות או המקומות כדי להקל על הקורא(, אנו מגישים 

תורה שבכתב זו כנתינתה מסיני, לעיונם של אנ"ש ותלמידי התמימים, השלוחים 

ובני ביתם, בתוככי כלל ישראל, למען ישמעו ולמען ילמדו, ולמען ידעו דורות פרטי 

ואופני המלאכה הכבירה שנעשתה בהדרכתם הישירה של רבותינו נשיאינו.

במסגרת ליקוט זה, וההו"ל של חלק ראשון המתפרסם לקראת חגיגת הבר מצווה 

של התמים בנימין אליהו גאראדעצקי שיחי', בנם של שלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

לה'לשכה' שלו בפאריז-צרפת, הרב יוסף יצחק שיחי' וזוגתו מרת חיה שרה שתחי', 

נחשפים עשרות אגרות קודש, מענות ומברקים בפרסום ראשון, שלא באו בדפוס עד 

עצם היום הזה. והתודה נתונה למנהל ה'לשכה' סבו של חתן הבר מצווה, הר"ר שלום 

דובער גאראדעצקי שיחי', שהואיל לפתוח את האוצר הבלום שברשותו והארכיון רב 

הכמות והאיכות, וזכות הרבים תלוי בו.

המינוי הרשמי

להלן אגרת הקודש שזכה הרבא"ג לקבל מכ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע, אודות המינוי 

לייסד הלשכה בשמו בפאריז. אגרות קודש נוספות שקיבל בשנים אלו עד להסתלקות 

ביו"ד שבט ה'תש"י, יבואו אי"ה בחלק שני של ספר זה:

 ב"ה.  ט"ו כסלו תש"ז

ברוקלין

ידידי תלמידי היקר והכי נעלה וו"ח אי"א 

הרב מוה"ר בנימין שי' גאראדעצקי

שלום וברכה!

בשם  בשמי  לשכה  בפאריז  לסדר  ידו  את  ממלא  הנני  בזה 

בהתפקיד  ידי  על  וסידורם  הפליטים  לעזרת  אירופית  לשכה 

המפורט במכתבי הכללי המצורף לזה ]מיום ט"ו כסלו "אל כללות 

אנ"ש", נדפס לאחמ"כ באג"ק ח"ט אגרת ב'תתקסא[. 

נמצאים  אשר  במקומות  לפרסם  יואיל  הכללי  מכתבי  את 

שם הפליטים מאנ"ש ותלמידי התמימים ותלמידי תלמידיהם 

יחיו.

המברכו,

יוסף יצחק י



בעת שהגיע לפאריז, קיבל מברק ראשון מהרבי, בזה"ל:

וילידיהם,  ההורים  כולם,  בשלום  גיני  פרוס  צלחה.  בואך 

ורוחנית,  גשמית  בפרנסה  טובה  בהסתדרות  השי"ת  ויצליחם 

ואתה בא-כחי חזק וסדר את מוסדי התורה והחינוך על מכונם. 

בברכה רבי יוסף שניאורסאהן.

הצלתה של הרבנית חנה

בפתח הספר באו כמה אגרות שכתב רבינו בכתב יד קודשו )לא על נייר מכתבים 

של א' המוסדות המרכזיים אותם ניהל בעת הזו(, בקשר עם מאמצי ההצלה ויציאת 

אמו הרבנית חנה ע"ה מעמק הבכא, ימי ההמתנה בצרפת, ונסיעתה לארצות הברית.

כשנה וחצי לאחר פטירת בעלה הגדול, כ"ק הרה"ג וכו' הרב ר' לוי יצחק ז"ל, עזבה 

הרבנית את מקום הגלות באלמא אטא והגיעה לעיר הבירה מוסקבה, ושהתה בביתו 

של ר' דובער ריקמן שדר בעיירה סמוכה. במשך תקופה ניסתה לצאת מרוסיה באופן 

רשמי, עם בקשת הגירה לארה"ב שם נמצא בנה הגדול ומיאנה להצטרף לקבוצות 

החסידים שהבריחו את הגבול במסגרת ה'עשאלונים' הידועים. לבסוף, משנוכחה כי 

השלטונות מערימים קשיים אין ספור, הסכימה להצטרף לאחת הקבוצות ועברה את 

הגבול לפולין, משם נדדה שוב ושוב עד שהגיעה לפאריז בירת צרפת. משנודע לבנה 

)הרמ"ש כפי שכונה באותה עת( שהגיעה למקום מבטחים גם אם זמני, הגיע בעצמו 

)והיתה זו הפעם האחרונה שיצא את גבולות ארה"ב( לפאריז שם שהה במשך כמה 

חודשים בכדי לפקח בעצמו על סידור הניירות הרשמיים, וללוות את אמו הרבנית 

באוניה שהגיעה אל חצי כדור התחתון ביום הבהיר כ"ח סיון ה'תש"ז.

בתור מי שהיה העסקן בה"א הידיעה בכל מאמצי ההצלה וסידורם של משפחות 

זו כמובן, תוך שהוא עומד  החסידים, היה הרבא"ג מעורב כמובן בכל פרטי פרשה 

בקשר מתמיד עם בנה הגדול, ועם הרבי הריי"צ שעקב אחר כל פרטי ההצלה והשגת 

הויזה לארצות הברית.

האגרת הראשונה )להלן סי' א( היא מכ"ה מרחשוון ה'תש"ז: 

"בתודה רבה קבלתי מכתבו בצרוף מכתב אמי מורתי תי'. כן 

בטח הגיעו במועדו הטלגרמע שלי בבקשתי ליתן לה ככל הנצרך 

לה בלי צמצום, ובוודאי אין צורך בבקשתי אלא להעדפה, ועלי 

לסלק מה שיעלה, בצירוף ת"ח על הטרחא וההשתדלות".

יי



קה"ת

תיכף עם הגעתם של כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית ע"ה לחצי כדור התחתון ביום 

הבהיר כ"ח סיון ה'תש"א, העמיד הרבי הריי"צ את חתנו בראש המוסדות המרכזיים 

"מרכז לעניני חינוך", "מחנה ישראל" ו"הוצאת הספרים-קה"ת" שהוקמו באותו זמן. 

באותם שנים התבצעה הדפסת ספרים רבים של קה"ת באירופה, וכן התנהל משלוח 

של ספרים, קונטרסים, סידורי תפילה ועוד, מארה"ב לחסידים שיצאו מעמק הבכא 

והיו במחנות פליטים בארצות שונות באירופה. הרבא"ג היה מעורב באופן ישיר בכל 

זה, כפי שניתן לראות באג"ק המתפרסמים פה. 

באגרת מיום י"ג סיון תש"ז, כותב רבינו להר"נ נמנוב: 

"ת"ח על אישור קבלת חבילה אחת של כתבי דא"ח ושתי 

חבילות של סידורים )מלבד הנשלח ע"י הרר"ב שי' גאראדעצקי(. 

אף כי פלא הדבר בעיני, באשר במשך העת שלחנו להם הרבה 

יותר, ישר על שם המחנה שלהם או ע"ש אנשי צבא ופראג". 

ובאגרת מיום ז' מנחם אב תש"ז כותב רבינו להר"ד ברוומן ]שהיה אחראי ומנהל 

פועל של הדפסת ספרי דא"ח מטעם קה"ת בגרמניה בין השנים תש"ז-תשי"א, עד 

שבאותה שנה התייקרו מחירי הדפוס כיון שהמטבע הגרמני החל שוב לעלות, ואז 

היגר לארה"ק בהוראת רבינו בכדי להתיישב בכפ"ח[ שבכל ההוצאות הקשורות יפנה 

אל הרבא"ג: 

הדפסה  על  לו  יתן  ממנו  ידרוש  שאם  הודעתי  להרב"ג   ..."

יפנה  הצורך  בעת  ולכן  אחריותי,  ועל  לחדש  תרמכן  ת"ק  עד 

ישר אליו ובודאי ימלא תיכף בקשתו. ובלי ספק שכת"ר ימעט 

בהוצאה כפי האפשרי )באם לא יזיק ליופי הספרים( כי באמונה 

הם עושים...". 

רבינו להרש"מ קלמנסון,  י"ט כסלו תש"ח שכתב  חג הגאולה  מיום  גם באגרת 

מצינו שההוראות בקשר להדפסה והוצאה לאור עברו דרכו של הרבא"ג: 

"בטח קיבל כבר הנ"ל כל ההוראות ע"ד הדפסת שו"ע רבינו 

הזקן שמסרתי ע"י הרר"ב שי' גאראדעצקי". 

ולמחרתו ביום כ' כסלו כותב רבינו ישירות אל הרבא"ג: 

"מוסג"פ קונטרס ליט"כ שהביאו זה עתה מביה"ד ומטובו 

היותר  באופן  הרבים  את  בו  יזכה  ובודאי  קבלתו,  לאשר 

ככל  ויעשה  הגיעו  בטח  וכו'  ביה"ס  של  התקציב  מתאים. 

האפשרי בהקדם, ות"ח אם יודיע כל התוצאות בפרטיות. כן 

פרטים?  איזה  לו  ידוע  ואולי  ההדפסה,  בענין  מהנעשה  א"י 

ובטח שלח להר"ד השייך להדפסת השו"ע, וכן ישלח לו, כפי 

לפרסם  בבקשה  )המוגה(.  ולקו"ת  תו"א  פה,  אתו  שדברתי 
יי



ופ"ש  מכתב כ"ק מו"ח אד"ש המוסג"פ. בברכת חג הגאולה 

כל הדו"ש".

סניף קה"ת המרכזי באירופה היה כמובן במשרדי ה'לשכה' בפאריז. לבד מהדפסת 

להו"ל  ה'לשכה'  החלה  נאמרו,  בהם  האידיש  או בשפת  הקודש  בלשון  דא"ח  ספרי 

ולפרסם ספרים בנושאי יהדות ותורה ומצוות בשפה הצרפתית )ראה להלן סי' קלא 

ועוד(, מלאכה זו ממשיכה וביתר שאת ויתר עז, יחד עם שאר הפעולות והאגפים של 

ה'לשכה' עד עצם היום הזה, ובהצלחה מרובה.

יחד עם העיסוק בהקמת מוסדות על אתר בפאריז, היה הרבא"ג כ"בא כוח" גם 

נציגם של המוסדות המרכזיים הנ"ל שהוקמו והתפתחו מעבר לים. כך ניתן לראות 

באגרת מיום כ"ח מנחם אב תש"ז אל:

הדפסה  ולצרכי  רבקה  בית  הספר  לבתי  הסניפי  "ועד   

אינה  זו  ברגע  באשר   .. חינוך  לעניני  המרכז  ידי  על  באירופא 

מה  על  נוסף  מכאן,  תמיכתנו  את  להמשיך  האפשרות  נשקפת 

את  לאסוף  להתאמץ  יש  העבר,  על  להרב"ג  הבטחתי  שכבר 

מגביות  פרטיות,  נדבות  לימוד,  משכר  אתר:  על  התקציב  כל 

מיוחדות )וגם בביהכנ"ס( באלול-תשרי ע"י הכנה הראויה".

והביא אל הפועל את ההוראות של  הוצאת הספרים קה"ת,  כמי שעמד בראש 

הרבי הריי"צ, הריץ רבינו כו"כ אגרות אל הרבא"ג עם הוראות מפורטות, ולפעמים גם 

ביאורם של ההוראות כאשר לא הובנו כראוי. כך למשל ביום ה' שבט תש"ח: 

"מתאונן שיש חוסר הבנה וחוסר ידיעה בנוגע להדפסה, ואינו 

מבין כוונתו: כ"ק מו"ח אד"ש מאיץ להדפיס שם בהקדם, נוסף 

ופס"ד.  תו"א  לקו"ת  גם השו"ע  וספרי אדהאמ"צ,  על התניא 

הר"ד כותב שנצרך לכה"פ עוד אלף וחצי לע"ע, ולכן בקשתיו 

להוביל  יוכלו  ששלוחינו  ותקותי  אלף,  עכ"פ  להנ"ל  להמציא 

אתם משם רוב הנ"ל, אם ימהרו בשילוח האמצעים והספרים 

להר"ד ובההדפסה". 

ועיי"ש עוד הוראות שונות בתחומים נוספים בהם התעסק, וכן על דרכי ההתכתבות 

עם הרבי הריי"צ באותה תקופה.

וכן באגרת מכ"ב מנ"א תשי"ג: 

"מאשר הנני קבלת מכתביו מי"ד וט"ו מנ"א עם המצורף 

נצח,  דידן  סו"ס  אשר  השני  במכתבו  הבשו"ט  על  ות"ח  לו, 

לא  שעדיין  אלו  פרטים  גם  הזמן  במשך  אשר  חזקה  ותקותי 

הסכימו עליהם יתמלאו ולבשו"ט אחכה. בנוגע לבקשת הרב... 

וכו',  מהשמועסין  וסיפורים  מאמרים  איזה  העתקת  ייאודות 



הנה אל בינתו אשען שידון על אתר ואם ימצא לנכון להרשות 

להם )אם כמובן הירחון שלהם הוא חרדי וכו'( אזי בטח ידרוש 

מהם מכתב רשמי ובו התחייבות שעל כל מאמר וסיפור צריכים 

רק  הוא  הקאפירייט  ואשר  המל"ח  של  ברשיון  שזה  להורות 

במדינות  פעמים  איזה  מכבר  זה  עשו  ועד"ז  המל"ח,  ברשות 

שונות".

והפצת ספרי  זה, אנו מוצאים את הטלת האחריות בהדפסת  במסגרת תפקידו 

מורה  וכן  וכו'  המכירה  על  המקומיים  הממונים  בחירת  כולל  הקודש,  בארץ  קה"ת 

לו רבינו לעמוד בקשר עם בתי הו"ל ומכוני מחקר תורניים שמוציאים לאור ספרים 

ידם, באופן אשר  על  היו"ל  כל  רבינו  ולבקשם לשלוח לספרייתו של  וכו',  וחוברות 

הוצאת קה"ת ישלחו להם ספרים שי"ל לפי הדרישה. 

שלו,  העבודה  סדר  את  יש  דבר  שלכל  רבינו  מבאר  תשט"ו,  סיון  מי"ט  באגרת 

בידי  מסור  זה  הרי  בפרט,  ובצרפת  בכלל  באירופה  דפוס,  ספרי  הפצת  ובעבודת 

ה'לשכה' בפאריז, שמתנהל גם כן מכאן, ובמילא בכל השאלות בנידון עליהם לפנות 

אך ורק לה'לשכה' בפאריז )סי' קנה, באידיש(.

בקשר עם שנת המאתיים של הבעש"ט, מוצאים אנו הוראה מיוחדת באגרת מי"ט 

תמוז תש"כ: 

כאן,  שנדפס  באידיש  הבעש"ט  לקוט  לו  נשלח  "ובפ"ע 

ושכדוגמתו יודפס באה"ק ת"ו בלה"ק בימים הקרובים. ואפשר 

 – ובעיקר  בצרפתית  זה  לקוט  הדפסת  דבר  על  לחשוב  כדאי 

בשפה המדוברת במארוק )העתק מהנ"ל(. והתוכן הרי מתאים 

בידו  יעלה  בטח  שם,  שיבקר  וכיון  הספרדים  לאחב"י  ביותר 

לברר גם את זה. ומובן שבזה דרוש לא רק מעתיק אלא גם מי 

שיוכל לבחון אח"כ נכוניות ההעתקה. – ]לפני איזה זמן העתיק 

הר"א שי' צימר איזה ענין לערבית ואח"כ נתברר שאינו מתאים 

כ"כ למארוק משום שנוי בלשון זו עצמה שם[".

)סי'  לצרפתית  בתרגום  התניא  ספר  את  לאור  להוציא  מזרזו  שרבינו  מצינו  כן 

ריח( ובאגרת מי"ב אייר תשכ"ז מורה להתעניין ע"ד ארגון תערוכה של ספרי קה"ת 

)ותקליטי נגינה( בתוך ירידים של תערוכות ספרים כלליות מבנ"י או אפילו של בנ"י 

יחד עם א"י. 

עניני כספים ותקציבים להקמת המוסדות

אם אין קמח אין תורה אמרו חז"ל, והרחבתה של הפעילות המסועפת בהקמת 

המוסדות, כולל כמובן העזר והאחיסמך הגשמי לבני ובנות ישראל הפליטים לאחר 
יי



מלחמת העולם האיומה או הבריחה מאחרי מסך הברזל, היתה תלויה בגיוס משאבים 

גדולים מנדבנים או מקרנות יהודיות בארה"ב וברחבי העולם.

בעם,  ונדיבים  הון  אילי  עם  ענפה  קשרים  מסכת  הרבא"ג  טווה  השנים,  במשך 

למטרה  להם  ששמו  יהודיים  וארגונים  מוסדות  עם  ובעיקר  בכירים,  ממשל  גורמי 

מבחינה  נחשלות  במדינות  במיוחד  לכך,  הזקוקים  אלו  עבור  כספים  ולחלק  לגייס 

רוחנית ומבחינה כלכלית. ברבים מהאגרות, מופיעים הוראות מפורטות בעניני כספים 

וגיוסם, העברת כספים ותשלום הוצאות. קצרה היריעה מלתאר את דבר המעשה בכל 

מוסד לגופו, או בכל פעילות שכזו. ראה לדוגמא - סי' נז, סי' ס, סי' ע, סי' עד, סי' עז, 

סי' קפד.

היישוב  על  אחראי  שהיה  ארה"ב  שגריר  פנה  הראשונה,  מלחה"ע  פרוץ  ]עם 

היהודי לכמה עסקנים יהודיים בארה"ב וביקש מהם סכום של חמישים אלף דולר, 

בכדי להציל את יהודי א"י מרעב. הסכום נאסף עד מהרה ונשלח לא"י שהיתה תחת 

להיות  הפך  הכספים  את  שגייס  המנגנון  תקופה.  באותה  העות'מאנית  האימפריה 

ארגון הג'וינט, ששם לו למטרה לדאוג ליהודים נזקקים בארץ ישראל ובאירופה בה 

השתוללה אז המלחמה. תאריך ייסודו הרשמי הוא ט' כסלו ה'תרע"ה.

עד מהרה הפך הג'וינט לארגון הצדקה היהודי הגדול ביותר בארה"ב, שמשימתו 

הייתה לסייע ליהודים באשר הם. הן ע"י אספקת מזון, לבוש ותרופות. הן ע"י משלוח 

הראשונה  העולם  במלחמות  שנחרבו  יהודיות  קהילות  של  מחדש  לבנייתם  כספים 

ובעיקר  וישובים  ערים  הקמת  וכמובן  וכיו"ב.  הקומוניסטי  המגף  תחת  או  והשניה, 

קהילות ומוסדות ברחבי ארץ ישראל, כאשר עיקר ההתמקדות היא בפליטים מארצות 

ניכר, אוכלוסיות חלשות ומעוטי יכולת וכו'.

מסך  עוד מאחרי  הרבא"ג  של  ובמסירותו  בפועלו  הג'וינט שהכירו  ארגון  ראשי 

הברזל, נתנו בו אמון מלא, והעבירו דרכו תקציבים רבים לכל הפעילות המסועפת של 

חב"ד ליובאוויטש, שהתנהלה כאמור ע"פ הדרכה מפורטת וישירה מרבותינו נשיאינו 

בכל משך השנים כולם[.

הן בכתב כפי שניתן לראות בספר זה, והן בעל פה במסגרת ה'יחידויות' הרבות 

להם זכה, קיבל הרבא"ג אין ספור הוראות ונתיבי דרך בענינים אלו, והדברים גם לוו 

בהתכתבויות רבות או שיחות טלפון תכופות עם ראש המזכירות של רבינו, הר"ר חיים 

מרדכי אייזיק חדקוב ע"ה, שהיה בין תפקידיו הרבים גם שר האוצר והאחראי על כל 

הקופות, החשבונות והקרנות שניהל רבינו במשך שנות נשיאותו הרמה. 

בעזרת כספים אלו הוקמו בזה אחר זה המוסדות שהיו יקרים לליבם של רבותינו 

נשיאינו, ואותם הורו להקים על מנת לחזק ולבסס את מצב היהודים והיהדות בכל 

מקום: לכל לראש כמובן בהקמת תלמודי תורה וישיבות, בתי חינוך לבנות וכיו"ב 

לתשב"ר  החינוך  מוסדות  רשת  בהקמת  וכן  הסביבה;  ובערי  הבירה  עיר  בפאריז 

אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בכמה ערים במרוקו בשנת תשי"א והלאה; בהקמת 

רשת מוסדות חינוך באותו השם בארץ הקודש בשנת תשי"א-י"ב והלאה; בהקמת 

בית ספר לחקלאות בכפר חב"ד בשנת תשי"ג ושאר מוסדות ובנינים בישוב חב"די 
טו



זה במשך השנים; בהוספת בנינים חדשים לישיבת תות"ל בברינוא בשנת תשי"ז; 

הקמת ישיבה בדנמרק בשנת תשי"ח; הקמת שיכוני חב"ד בירושלים עיה"ק בשנת 

בשנת  מלאכי  בקרית  חב"ד  הר  נחלת  והקמת  תשכ"ד,  בשנת  לוד  בעיר  תשכ"א, 

תשכ"ט, ועוד.  

)רובם בפרסום ראשון( שנשלחים  ניתן למצוא מברקים רבים  בין עמודי הספר 

אל הרבא"ג בעת שהותו בארה"ק, בין אם לכתובת "אגודת חב"ד רחוב פיירברגר 22 

תל אביב", או במקומות בהם שהה בביתם של ראשי עסקני חב"ד, מלונות וכיו"ב. כך 

למשל בעת ביקורו בחודש מנחם אב תשי"ג, נשלח המברק: 

הרב בנימין גאראדעצקי וזלמן שז''ר בלשכה בפאריז

הרב בנימין גאראדעצקי נואם בעת ביקור זלמן שז''ר בלשכה בפאריז
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"בבקשה להשתדל במצב הרשת בכלל, ולעורר אנ"ש בפרט 

החינוך,  בדבר  זעווין  אצל  לברר  שאת.  ביתר  בזה  שיתעניינו 

שכתבתי אליו ולשניאור זלמן ]שז"ר[ ולעשות בזה אם כדאי".

בביקורים אלו, לבד מפגישות עם רבנים וגדולי תורה )ראה על הפגישה עם ה'בבא 

סאלי' הרה"צ רבי ישראל אבוחצירה, סי' קט(, ראשי עסקני חב"ד שעל אתר בארה"ק, 

ביקור במוסדות השונים ההולכים ומתפתחים, קיים הרבא"ג פגישות ע"ג פגישות עם 

אישי ציבור וגורמי שלטון בכירים בהם ראשי הממשלה מר משה שרת )סי' קצט(, מר 

לוי אשכול, מר מנחם בגין. מסכת קשרים מיוחדת נרקמה בינו לבין השר הבכיר ומי 

שהפך לימים לנשיא שניאור זלמן שז"ר. כבר בראשית קשר זה כותב רבינו לשז"ר 

)סי' ק(:

 "ומילאתי את ידי בא כוחי הנ"ל, הרב גורודצקי שי', בתור 

חוזה מתאים  על  באופן רשמי  מנהל לשכת הפליטים, לחתום 

לתנאים". 

בדיון  נוכח  להיות  לפאריז  להגיע  ממנו  ונבצר  הבריאות  בקו  אינו  בעת ששז"ר 

בבית המשפט שנוגע להפצת המעיינות וכו' מורה רבינו להרבא"ג לעמוד עמו בקשר 

רצוף, ראה סי' קמט. סי' קנ. סי' קנא. סי' קסב. וכאשר עלו הצעות שונות לפגוש שרים 

אחרים, כותב רבינו אגרת ארוכה עם טעמים לחיוב ולשלילה )סי' קעד(. 

מענין לעקוב אחרי הדו"ד בענין נדבנים שהודיעו לרבינו שברצונם להוריש את 

כספם לטובת המוסדות, וההדרכה המפורטת שכותב רבינו להרבא"ג בהוצאה לפועל 

של קבלת עזבונם. ראה סי' רח. סי' רט. סי' רי. סי' ריא. כמו כן ניתן לראות את ההדרכה 

לסייע למוסדות ליובאוויטש באוסטרליה לקבל את התקציבים שלהם מהג'וינט, אף 

שרשמית לא היתה מדינה זו כלולה בשטחי הפעילות הרגילים שלו )סי' ר(.

מימין הרבא"ג, בעת ביקורו המפורסם של שז"ר בהיכל קודשו של כ"ק אדמו"ר
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וזרח השמש ובא השמש

עם  העטרה  והוסרה  הנזר  הורם  ה'שי"ת,  שבט  יו"ד  בא,  פרשת  קודש  בשבת 

נ"ע. הרבא"ג שהה באותה עת בצרפת,  כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ  הוד  הסתלקותו של 

במדינה אליה נשלח וממנה פעל בכל המקומות האחרים בשליחותו הקדושה.

קולומוסים רבים נשתברו בתיאור אותה תקופה של וזרח השמש ובא השמש, אך 

כאן ניתנת לנו הזדמנות נדירה לראות התכתבות של ימים אלו ממש, ערב שבת ט' 

שבט, יום ראשון י"א שבט, ועיצומם של ימי השבעה, י"ד שבט. 

בעש"ק ט' שבט כותב אליו רבינו כמה הוראות והדרכות, הן בנוגע לעסקנותו 

הממשמש  הש"ק  כבוד  מפני  "ואקצר  ומסיים  לזוגתו,  בנוגע  והן  הציבורית 

ובא".

מיד במוצאי שבת קודש, אור לי"א שבט, שולח רבינו מברק קצר )שדוגמתו נשלח 

לכו"כ( לכתובת הרבא"ג בצרפת באותה עת עם המילים: "אדמו"ר נסתלק שבת. 

הלוויה מחר חצות. ועד אנ"ש". זו היתה הדרך בה נודעה לכל ציבור אנ"ש בצרפת 

למרות  רום.  לשמי  הריי"צ  הרבי  של  הסתלקותו  על  והמייסרת  הכואבת  הידיעה 

שהמברק נחתם בשם 'ועד אנ"ש', לא היה זה כמובן אלא רבינו עצמו כפי שרשום 

ביומני אותה תקופה.

תוך ימי השבעה, שולח רבינו עוד מברק המתפרסם כאן לראשונה, ממנו עולה 

בבירור כי תיכף ומיד זרחה שמשו של רבינו )אף שקבלת הנשיאות באופן רשמי היתה 

בעת התוועדות יום ההילולא יו"ד שבט ה'תשי"א(. זאת על אף כל דברי ימי בראשית 

הכתובים עלי ספר ועלי יומנים אין ספור, בביטוים שונים לאנשים שונים וכו', הרי 

שבנוגע למעשה בפועל בהנהגה ובמיוחד לאלו שנגע הדבר למעשה כהרבא"ג, הם 

הרגישו וידעו מיד כי רבינו הוא הממשיך בנשיאות ובכל הפעולות ולא היה הפסק 

ח"ו אפי' לרגע אחד. כמובן שמפאת דיני ימי השבעה הבריק לפועל המזכיר הרחמ"א 

חדקוב את המברק, אך היה זה המסר של רבינו שמודיע במילים ברורות ביותר שהכל 

נמשך כפי שהיה, וכן שיעמוד הרבא"ג על משמרתו במקומו.

וזה נוסח המברק: 

ממחנה.  סידרנו  וריינער  לגורביטש  שבט  מט'  "בקשתי 

בעזרת השם כל העבודה תמשך. דעתי שלקיום עבודתו מוכרח 

עוד  כי  בו  ומובטחני  כמקודם,  במקומו  במשמרתו  שימשיך 

יוסיף מרץ בעבודתו בקודש. כל הנ"ל מהרמ"ש שיחי' ויכתוב 

אחר השבעה, חודקוב".

נשיאותו  את  עצמו  על  וקיבל  ונפש  בלב  מיד  התמסר  שהרבא"ג  לציין,  מיותר 

הרמה של רבינו, שכפי אשר רואים הכירו היטב ועמד עמו בקשר רצוף עוד בשנים 

במסירות  ודבוק  קשור  היה  רבינו  של  נשיאותו  משנות  רגע  כל  ובמשך  כן,  שלפני 

מופלאה למלאות רצון קודשו. יח



וכפי שמביע רבינו את קורת רוחו הגלויה מהנהגה זו, באגרת מג' דחוהמ"פ תש"י: 

"בתודה אאשר קבלת מכתביו מט' יו"ד ניסן, ותנוח דעתו 

כאשר הניח את דעתי, במה שנשאר עתה על משמרתו ומקומו, 

בזמנים אלו שכל הענינים והמוסדות צריכים שמירה מעולה 

כלפי  והן  חוץ  כלפי  הן  התפשטות  ותוספות  ביותר  וחיזוק 

פנים".

כספים  בענין  העוסקת  אגרת  רבינו  אליו  מריץ  השבעה  ימי  סיום  לאחר  תיכף 

ולוודא שכל הכספים שהיו  ותקציבים לפעילות חב"ד ליובאוויטש מארגון הג'וינט, 

מגיעים קודם ההסתלקות ימשיכו מעתה בצורה מסודרת ע"ש אחר: 

להוסיף  מה  אין  ולע"ע  אתמול,  מיום  מכתבי  קבל  "בטח 

אלא זה שמאחר שהבאנק קונטו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 

סוגר לע"ע, בטח יראה שהדזשוינט יכתוב ההמחאה הבאה על 

שם או מוסד אחר". 

י' שבט  ביום ההילולא הראשון  רבינו מברק  סיום שנת ההסתלקות, משגר  עם 

תשי"א: 

אתם  הכן  נעמוד  בפרט  הילולא  ביום  גורודצקי,  "הרב 

ידי אהבת השם אהבת  על  כולנו להתחזק באילנא דחיי,  ואנו 

התורה אהבת ישראל דכולא חד ועשיה לעילא, ולקבל ברכות 

מנחם  בברכה,  הילולא.  בעל  נשיאינו  כולנו  עלינו  שיעורר  הוי' 

שניאורסאהן. מטובו למסור הנ"ל לכל אנ"ש".

אחד הדברים המאפיינים ביותר את סגנון ותוכן האגרות שכתב רבינו אל הרבא"ג 

הוא ההיקף של הפעולות וסוגי הפעולות, עד אשר במכתב אחד ניתן למצוא ענינים 

שונים לגמרי או הוראות לגבי מספר מדינות הרחוקות זו מזו, ראה לדוגמא סי' קלא, 

סי' קמב, סי' קנז. סי' רכא.

גם אחר שבמשך שנות נשיאותו התפתחה והסתעפה עבודת הקודש של רבינו, ומן 

הנמנע היה לקבל ל'יחידות' את כל ציבור החסידים שגדל בעשרות מונים, ואחינו בנ"י 

מכל החוגים והעדות ובכללם גדולים וחשובים בשטחי הרבנות והעסקנות וכו', ועל 

כן הונהגה 'יחידות כללית', מעמדי 'חלוקת הדולרים לצדקה', מכתבים כלליים וכיו"ב, 

הראה רבינו חיבה וקרבה גלויה ויוצאת דופן כאשר הרבא"ג היה מן היחידים ממש 

שזכה להכנס שוב ושוב ולהתקבל ל'יחידות' עד סמוך ונראה לז"ך אד"ר ה'תשנ"ב, 

ובשנים הכי אחרונות היה נתמך ומסתייע בידי בנו הר"ר שלום דובער שיחי' שנכנס 

ע"פ הוראת רבינו לעבודת הכלל זו, ונטל על עצמו כמה מהענינים עליהם היה אביו 

הרבא"ג אחראי.
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מפעל השליחות

ונפלאה זכה דורנו, בו הפציע מושג חדש בהפצת המעיינות חוצה  זכות גדולה 

'שליחות'. מאז ומקדם היו אלו מבני ישראל שכל עסקם ומרצם היה לטובת הכלל, 

אותו  או הציבור ששלח  זה לטובת הכלל המקומי של אותו עסקן  היה  בד"כ  אבל 

לטובת השתדלות מסויימת. מפעל השליחות שהקים רבינו חידש את אופן השליחות: 

זוג צעיר בד"כ, איש ואשה המקיימים בגופם 'לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך - 

אל הארץ אשר אראך', ובמסירת נפש רוחנית וגשמית יוצאים בשליחותו של המשלח 

למקום אשר הועיד עבורם, בכדי לדאוג לרווחתם הגשמית והרוחנית של בני ובנות 

ישראל באותו מקום. מקום שלא הכירו כלל עד לרגע זה, אנשים שלא הכירו כלל 

עד לרגע זה.

ואין עבודה קדושה זו בכוח עצמם, אלא זהו תפקיד ומשימת חיים עבורו מקבלים 

כוחות מיוחדים ונאצלים כשלוחיו של נשיא הדור, ובכל ענין שעוסקים בו בכל שעה 

ביום ובליל, הרי הם שלוחיו ממש. וכיון ש'שלוחו של אדם כמותו' כדברי חז"ל, וכדברי 

הריב"ש בתשובתו הידועה "כמותו ממש", הרי כבי' המשלח עצמו נמצא עמם בכל 

מקום, וכפי שהיה נשמע הביטוי מפיו הק' "איך פאר דאך מיט אייך", ונוסע עמם 

ודואג לרחוותם ועוסק בטובתם של שלוחיו ובני ביתם והנלווים עליהם, טובת הכלל 

וטובת הפרט באותו מקום.

השליחות במתכונתה הנוכחית, החלה בעיקר עם בואם של כ"ק אדמו"ר והרבנית 

הצדקנית ע"ה לחצי כדור התחתון ביום הבהיר כ"ח סיון ה'תש"א, עת נתמנה רבינו 

בעונות  ה'מרכז'  שלוחי  נסעו  שמטעמו  חינוך',  לעניני  'מרכז  המוסד  בראש  לעמוד 

הקיץ בכל רחבי ארצות הברית ובמדינות העולם, לערים קרובות ורחוקות, לעורר לב 

ישראל לאביהם שבשמים, בחלוקת ספרי קודש, שיעורי תורה, לעורר ע"ד חינוך הכשר 

ועוד. מפעל השליחות, שאין לו אח ורע בדברי ימי ישראל, ואף בדברי ימי ההיסטוריה 

הכללית, והעבודה המתבצעת בברכתו ובשליחותו של רבינו בידי השלוחים והשלוחות 

אינם  ולהבדיל  ויהודים  כולו,  העולם  בכל  התפרסם  כבר  שיחיו,  משפחותיהם  ובני 

יהודים עומדים משתאים לנוכח מסירת הנפש המוחלטת וההצלחה העצומה למעלה 

מכל מדידה והגבלה.

ומן הנכון להביא קטע )מתורגם( משיחת ש"פ וישלח, ח"י כסלו ה'תשמ"ז:

כשליח  יהודי  כל  של  שליחותו  "וישלח",  עניין  "כללות 

בירור  והחומרי,  ולתקן את העולם הזה הגשמי  לברר  הקב"ה 

ותיקון עולם התוהו - באמצעות הפצת התורה והיהדות וצדק 

ויושר, ובמיוחד באמצעות הפצת המעיינות חוצה – ישנו בכל 

הדורות ובכל הזמנים, שזו שליחות ירידת נשמתו של כל יהודי, 

החל מאדם הראשון וחוה וכל האנשים שנולדו מהם.

אצל  עד  האבות,  בעבודת  בגלוי  התבטא  זה  דבר  ובמיוחד 

עשו.  לברר את  עשו'  יעקב מלאכים..אל  ש'וישלח  אבינו  יעקב  כ



בדורות  זה  דרך  ועל 

שאנו  כפי  מכן,  שלאחר 

מקומות  בכמה  מוצאים 

בתורה ובש"ס עניין עשיית 

קידושין,  )בדיני  שליח 

שליח לדבר מצווה וכיוצא 

בזה(. וכן אנו מוצאים ענין 

גדולי  של  בהנהגתם  זה 

אנשים  כששלחו  ישראל, 

מסוימות  בשליחויות 

בעניני תורה ומצוות.

בענין זה נעשתה תוספת 

שם  הבעל  ידי  על  הדגשה 

טוב, הרב המגיד, אדמו"ר 

נשיאינו  ורבותינו  הזקן, 

שהטילו   - מקומם  ממלאי 

על כל יהודי את השליחות 

של הפצת המעיינות חוצה. 

לכאורה  נעשה  גופא  ובזה 

חידוש על ידי נשיא הדור כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהקב"ה 'גילה 

סודו אל עבדיו הנביאים', ועל דרך זה לצדיק ולנשיא שבכל דור 

ודור. 

כ"ק מו"ח אדמו"ר הפך ענין זה ליסוד ודרך בעבודת ה' לכל 

ונשי  אנשי  לכל  וציווה  פעל  הדור  נשיא  מישראל:  ואחד  אחד 

הדור  מאנשי  יהודי  כל  הדור.  מצוות  היא  שהשליחות  הדור, 

וחיוב להיעשות "שליח" להפיץ את "דבר  עליו מצווה  מוטלת 

ה' זו הלכה", תורה ויהדות והפצת המעיינות חוצה, בכל מקום 

וידה מגעת. ועד שהדבר התבטא בגלוי ממש בכל שכ"ק  שידו 

מו"ח אדמו"ר מינה אנשים כשלוחים מיוחדים שלו - שליחותו 

בשליחות הקב"ה - לנסוע למקומות שונים ולהפיץ בהם תורה 

ויהדות והמעיינות חוצה, כדי לברר את העולם ולהכינו למצב 

ש'והיתה לה' המלוכה' בגאולה העתידה".

כפי שניתן לראות באגרת )סי' לא( שנשלחה מיד עם תום ימי השבעה אל הרב 

ביסוד  באפריקה  אחב"י  לעזר  בשליחות  לצאת  רבינו  מזרזו  זו  ליפסקאר,  מיכאל 

וסידור מוסדות חינוך כשרים וכו', שליחות שהועיד לו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע אך 

נתעכבה עד לאחר ההסתלקות: 

"זה ברור כי רצונו הקדוש של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הי' 

וכן הוא גם עתה שלא תהי' ח"ו חלישות באיזה עבודה שהיא 

בחדרו של הרבי

כי



יתחזקו  אליו  המקושרים  כל  ואשר  נשיאותו  תחת  שעמדה 

הטיל  אשר  תפקידם  במילוי  עז  וביתר  שאת  ביתר  ויתאמצו 

עליהם .. אחד הדברים אשר הואיל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 

לדבר אתי בימים שלפני ההסתלקות הי' בענין החינוך של ילדי 

ישראל במדינות אפריקא ליסד שם בעזהשי"ת סניף מעבודתו 

הדרים  שי'  לאחב"י  לעזר  גם  יהי'  תפקידו  אשר  החינוכית 

ומתפקידו   .. כשרים  חינוך  מוסדות  וסידור  ביסוד  באפריקא 

המקומי,  הדזשאינט  עם  התמידי  ומתן  המשא  לנהל  גם  יהי' 

אשר במשך הזמן יקבלו עליהם את ההוצאות )ע"פ הסדר הרגיל 

יפנה בזה הדזשאינט שבאפריקא להדזשאינט המרכזי שבצרפת 

וע"י הרב"ג שי' בטח יסודר שיהי' הכל כדבעי( .. באשר הוחלט 

נשיאות  תחת  שהתנהלה  העבודה  כל  את  בעזהשי"ת  להמשיך 

כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ולהתחזק בה עוד ביתר שאת ויתר 

בזה להודיע את כהנ"ל  הנני  רצונו הקדוש,  ודאי  זהו  עז אשר 

 - ומבקש אני אותו אשר אם יסכים לקבל עליו המשרה הנ"ל 

ואין ספק אצלי אשר יקבלה בשמחה רבה - יודיעני מזה ואכתוב 

ללשכה בפריז לסדר את הענינים הכרוכים בזה". 

וראה בהמשך לזה )סי' לג - סי' לז( ועוד. 

תוכן אגרת זו היא גם דוגמא לסדר העבודה ומתכונתה במשך כל שנות נשיאותו 

וביסוס  חיזוק  עניני  בכל  וחסרת תקדים,  אדירה  בתנופה  רבינו שהחלה  של  הרמה 

היהדות וקיום תומ"צ והפצת המעיינות. לאחר שהיתה מתקבלת ההוראה מלמעלה 

בדמות אגרת או מענה למי מהחסידים והתמימים, סידורי הענינים הגשמיים וביצועם 

היה נעשה בתיאום ועל ידי ה'לשכה' ובידי מנהלה הרבא"ג.

כן היה הסדר עם כל השלוחים אשר יצאו באותם שנים למדינות שונות. ולדוגמא 

כאשר הרב סעדיה ליברוב מבקש לדעת את אשר יעשה, ולאן יפנה בעבודתו בשליחות 

ועסקנות כותב לו רבינו בי"ח מנחם אב תש"י: 

"כן חסר עדיין האישור מהרה"ח והרה"ג וכו' הרב"ג שי' על 

דבר הבפועל ממש".

 או אל הרב שלמה מטוסוב בכ"ו מנ"א תש"י: 

אודות  שי'  וכו' מהורב"ג  והרה"ג  "ואחרי הרצאת הרה"ח 

הענינים באפריקא, הנה לפי דעתי, נכון הדבר אשר יקבל עליו 

העבודה בשדה החינוך במוסדותינו שם".

סדר מסודר זה היה לא רק בקרב פזורות ישראל וקהילות יהודיות בקצווי תבל, 

אלא גם בין עדת החסידים אנ"ש והתמימים אשר נקבצו ובאו אל מדינת צרפת במשך 

השנים, ומהם שנעשו שלוחים או רבנים ועסקני ומנהיגי ציבור, היה רבינו מעביר את 

ההוראות וההדרכות דרך הרבא"ג ודרך הצינור של ה'לשכה', ובדרך כלל היה הסדר 
כי



קיבל  הנמען  כאשר  גם  אשר 

אגרת אל כתובתו האישית היה 

במשרדי  מזה  העתק  מתקבל 

הלשכה.

עשר שנים לאחר עלותו של רבינו על כס הנשיאות מוצאים אנו אגרת מיוחדת 

מיום כ"ו סיון תש"כ, בקשר ליסוד מרכז ליובאוויטש דפאריז וסביבתה, וז"ל: 

שי',  מוהרבא"ג  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  הרה"ח  "הרה"ג 

שלום וברכה! מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ב סיון והקודמו, 

ליובאוויטש  לייסד מרכז  יצליח,  בידו  ה'  רצון אשר חפץ  ויהי 

דפאריז וסביבתה, כי מובן הצער - אשר לאחרי כמה שנות דירה 

דכמה אנ"ש שם, יתפרדו איש לפינתו ולזוויתו שלו מבלי מקום 

למותר  דלכוותי'  ובודאי  עליו.  יקרא  הנ"ל  שם  אשר  מרוכז 

להאריך בגודל הענין, שהרי פשוט עד כדי כך שגם הדז. יבינהו, 

שאלת  כ"כ  ולא  הענין,  בכל  עינם  צרה  זה  מפני  דוקא  ]אולי 

הכסף, וק"ל[ ואצפה לבשו"ט".

הרבא"ג נראה לצידו של כ"ק אדמו"ר, 
בעת שמחת הנישואין לבתו

כי



ובאגרת לאחר מכן, מיום ה' תמוז תש"כ: 

הבשורה  על  ות"ח  תמוז,  מב'  מכתבו  קבלת  הנני  "מאשר 

יהי' באופן שיבוא  וגם הצליח, שקנין הבתים  טובה שהשתדל 

היתה  שהתחלה  וכיון  בשם.  ליובאוויטש,  אנ"ש  מרכז  לפועל 

כבר, באופן הנ"ל, ויותר מהתחלה, יהי רצון שיברך על המוגמר 

כמבואר  וגם  כפשוטו  אנ"ש  ולתפארת  לשם  לתהלה  ויהי' 

בלקו"ת תבוא מב' ב'".

באופן דומה ניתן לקרוא ולעקוב אחר ביסוס מרכזי קהילות אנ"ש ופתיחת בתי 

חב"ד ומוסדות חינוך חב"ד בכל ערי מדינת צרפת, כדוגמת ברינוא, יער, טולוז, ליאון, 

מרסיי, וכיו"ב.

כמובן וכפשוט, כל הענינים של הפצת המעיינות חוצה שדרש רבינו מקהל חסידיו 

ושלוחיו, בוצעו על ידי הרבא"ג ועל ידי כל המוסדות שהיו בהנהלתו ותחת אחריותו. 

וה'לשכה' היתה משרד ומקום מרכזי לכל פעולות המבצעים וכיו"ב. כך למשל לאחר 

'קול  בהמצאת  לעסוק  רבינו  לו  מורה  תפלין'  'מבצע  הראשון  המבצע  על  ההכרזה 

ולפרסם  בצרפת  נרחבות  פעולות  לסדר  תפלין,  מבצע  עם  בקשר  מהרבנים  קורא' 

ומי שאי אפשר לו לקנות  מאמרים במכ"ע, להקים תחנה מרכזית לבדיקת תפלין, 

וכו' יפנה לה'לשכה' המרכזית בפריז. הו"ל חוברת ע"ד תפלין, ליקוט הלכות בצירוף 

תמונה. לקבל חתימות על קו"ק מרבנים בשאר המחוזים בצרפת וגם מהרב ראשי 

דצרפת. ראה סי' ריז. סי' ריח. ועוד.

תורת  ולימוד  המעיינות  להפצת  הדאגה  גם  אלא  המבצעים  פעולות  רק  ולא 

ללימוד  ההיתר  בנושא  ריח(  )סי'  וערוכה  ארוכה  אגרת  מוצאים  אנו  כך  החסידות, 

חסידות לבנות חב"ד המתחנכות בסמינר הידוע בגייטסהעד שבאנגליה, והאסטרטגיה 

כיצד להתדבר ולהיפגש עם מייסדה הרב כהן. 

מא'  באגרת  מוצאים  אנו  השלוחים  בהסתדרות  גשמית  לדאגה  הוראות  גם 

תמוז תשכ"ח )סי' רכ(, כאשר הרב שמואל אזימאוו הגיע לדור בפאריז ע"מ לעסוק 

בשליחות, והיה צריך סיוע בהסתדרות בדירה וכיו"ב.

בא כוח

לבד מההוראות וההדרכות שקיבל הרבא"ג בכתב כפי שאנו מוצאים בספר זה, 

או בעל פה בפגישת פא"פ עם רבינו כל אימת שהגיע לארה"ב שם התגוררו רעייתו 

וילדיו לאורך השנים, נוסף פן מיוחד למושג ולמינוי של 'בא-כוח', כאשר רבינו ביקש 

והורה כו"כ פעמים שיסע בגופו להיות נוכח כשלוחו באירועים שונים או במקומות 

שונים.
כי



כך אנו מוצאים כבר בשנת תש"י, באגרת מג' סיון: 

"ולכן שוב הנני להדגיש בקשתי, אשר כת"ר ישתדל להיות 

לקוות  יש  לעבודתנו באפריקה, אשר  נוכח בהנחת אבן הפינה 

מאד  נוגע  הרי  כאלו  ענינים  ובכל  במאד,  תצליח  שבעזהשי"ת 

מאד דער ערשטער שטעל שיהי' מתאים להכוונה".

ניתן להבין במקצת את ממדי התפקיד הרם אותו הועיד  ממילים ספורות אלו 

רבינו להרבא"ג, ומשם אבן ופינה לכל מסעותיו ברחבי יבשת אירופה )צרפת, ספרד, 

פולין, דנמרק, אירלנד, איטליה, שווייץ, אנגליה( אפריקה )מרוקו, תוניס( ואסיה )ארץ 

הקודש, טורקיה( בשליחותו של רבינו כפי שמשתקפים במאות האגרות הבאים בספר 

זה.

ובחזרה לנסיעה הראשונה מסוג זה אליה נדרש, כאשר התעכבה הנפקת אישור 

הויזה לנסיעה למרוקו, מעורר ומזרז רבינו על כך שוב ושוב: אר"ח תמוז - 

"וחבל אשר השגת הויזא בעד הרב"ג שי' נמשכת כ"כ"; 

ח' תמוז - 

ונא  נא  לכן  אשר   .. אפריקא  עניני  בסידור  להזדרז  "נחוץ 

לאחוז בכל האמצעים כדי להשיג את הוויזא. בקשתי היום ג"כ 

את הרב דמעקנעס בטעלעגראמע עד"ז", 

ובאגרת מי"ד תמוז כותב אל הרב רפאל ברוך טולדנו רבה של מקנס במרוקו: 

"כן הודיעני בשורה משמחת, אשר יעשה ככל יכלתו בהשגת 

וכו'  נו"מ  אי"א  הוו"ח  והרה"ח  הרה"ג  בעד  למדינתו  הויזא 

כוחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ,  ובא  מתלמידיו הותיקים 

הר"ר בנימין שי' גאראדעצקי, ולמותר לבאר לכת"ר ולדכוותי' 

עד כמה נוגע ההקדם בזה".

ותיכף כאשר התקבלה הידיעה שהויזה הונפקה, הבריק רבינו בי"ח תמוז: 

"הרב גורודצקי, ת"ל שקיבל הוויזה ובטח ייסע תיכף לאחר 

שיצאו עם פלמר וריסמן ובכדי שייפגש במרוקו עם רמ"ל ויודיע 

לנו טלגרפית מנסיעתו בהצלחה מרובה". 

ובכ"ז תמוז: 

"הרב גורודצקי בבית הרב טולדנו, בית דין הרבנים מקנס 

מרוקו. ברוך בואו בהצלחה ומטובו למסור להרב טולדנו ברכת 

רפואה שלימה".

בין אחב"י במדינת מרוקו, מעניין להביא את  בקשר לעבודה הרבה שהושקעה 

לשון רבינו באגרתו מה' תמוז תש"כ, להרבא"ג: 

"ואזכיר עוה"פ הנדבר בהנוגע שהשנה שנת הולדת גבורות 

דכ"ק מו"ח אדמו"ר בעל השמחה, נוסף על שהשנה היא שנת 
כה



העשירית  ושנה  הבעש"ט,  של  הילולא  להסתלקות  המאתיים 

ליסוד הענינים במרוקא".

כפי הנראה, חשיבות מיוחדת ומכרעת היתה אצל רבינו לפגישות ויצירת קשרים 

עם גדולי התורה ורבני ומנהיגי הקהילה בכל מקום ומקום, לתועלת הכלל והפרט 

אותם  רבינו.  של  בשמו  לבצע  הרבא"ג  הגיע  אותם  המטרות  קידום  לשם  ובמיוחד 

רבנים או מנהיגים קהילתיים היו מדווחים או כותבים אל רבינו, ומן הראוי להביא 

כלפי  מיוחדים  תוארים  כולל  אליהם,  התשובה  ממכתבי  נבחרים  ציטוטים  כמה 

הרבא"ג, הגדרת תפקידו ועבודתו:

באגרת מג' אלול תש"י, להרב מאיר אבוחצירא, רבה של מידלת במרוקו:

רב  איש  והרה"ג  הרה"ח  כוחנו  בא  מאת  שמעתי  "בנועם   

ציבור  בצרכי  עוסק  בי',  דכולא  כרכא  ומצוה  בתורה  פעלים 

וכו'  והיהדות  התורה  בחיזוק  לו  רב  ידיו  אשר  רבה  באמונה 

ההתקשרות  ביותר  גדולה   .. גארדצקי  שי'  בנימין  מוהר"ר 

תקותי  אשר  נשיאנו  של  הקדושה  בעבודתו  השתתפות  ידי  על 

חזקה אשר כת"ר יתן לנו עזרתו בכל האפשרי, ובהתאם לאשר 

דיבר יחד עם בא-כחנו הרה"ג והרה"ח וכו' מוהר"ר בנימין שי' 

גארדצקי, ומיני' ומיננא יתרבא שמא קדישא עילאה אכי"ר".

באגרת מג' שבט תשי"ב, להנדיב שמואל טולדנא: 

לי לקבל הרצאת בא-כוחי, מנהל הלשכה האירופית  "נעם 

וו"ח  והרה"ח  הרה"ג  בפאריס,  אשר  וסידורם  פליטים  לעזרת 

אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' מוהר"ר בנימין שי' 

גורודצקי, על דבר ביקורו במחנם". 

בהתוועדות באינסטנבול, טורקיה

כו



ובאותו יום, להנדיב משה לבנדה, באידיש: 

פון  באריכט  א  באקומען  צו  געפרייט  מיר  האט  "עס 

אונזער  פון  דירעקטאר  און  פארשטייער  פערזענליכן  מיין 

אי"א  וו"ח  והרה"ח  הרה"ג  הילפס-ביורא,  אייראפייאישן 

שי'  בנימין  מוהר"ר  וכו'  באמונה  ציבור  בצרכי  עוסק  נו"מ 

גאראדעצקי, וועגן זיין באזוך אין מאדריד".

באגרת מה' כסלו תשי"ב, להרב יהודא זאב הלוי סגל, ישיבת מנשסתר: 

"מטובו לכתוב ישר ללשכתנו בפאריז". 

בי"ג מרחשוון תשט"ו, להרש"י זוין: 

"בכל זה, הרי כיון דמכאן ועד נהר גיחון כמה מקטרגים וכו' ". 

בכ"ב טבת תשט"ו, למר דוד ברדה: 

מתנהלת  אפריקא  בצפון  החינוך  עבודת  כל  באשר  "כי 

המכתב  את  למשרד  שולחים  ע"כ  אשר  בפאריז,  בהמשרד 

ומבקשים לבוא בקשר עם מנהל הלשכה הרב"ג שי'".

באגרת מט"ז אדר א' תשכ"ה, להרב ניסים בהר: 

כבודו  עם  לבוא  שליט"א  גורודצקי  הרב  ידי  "מלאתי 

אל  פנים  שדברו  והענינים  הבעיות  באותן  בפרטיות  בכתובים 

פנים. ואני תפלה שתשרה שכינה במעשה ידי כולנו יחד להגדיל 

ואור  ובהתלהבות  הראוי'  בהתמסרות  ולהאדירה,  תורה 

חסידותיים, עבודה מתוך שמחה וטוב לבב".

הרבנים: איידלמן, רסקין, מטוסוב, רבא"ג והרב הראשי שלום משאש במרוקו

כז



באגרת מימי החנוכה תשל"ו, להרב משה לחיאני: 

"כיון שכו"כ מאופני הפעילות שלהם תלוים בתנאי המדינה 

דכל  בהפעולות  אחידה  ושיטה  תיאום  צ"ל   – וכן  וכו',  והעיר 

לכן סודר שבכל מדינה צ"ל לשכה מרכזית שתקשר   – מדינה 

וכו'. – ובצרפת ה"ז לשכתנו המרכזית  הסניפים, תתן הוראה 

בכל  אליו  יפנה  ולכן  שליט"א.  הררבא"ג  של  בהנהלתו  בפריז 

שאלות והצעות צא"ח במרסייל )וה"ה נמצא עתה בברוקלין(".

באגרת מיו"ד כסלו תשל"ז, למר אשר חסין: 

בצרפת  שלנו  שפעולות  שליט"א  וחבריו  למר  ידוע  "בודאי 

מרוכזות בלשכתנו בפריז, בהנהלת הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ עוסק 

גורודצקי,  שליט"א  בנימין  הרב  וכו'  פעלים  רב  ציבור  בצרכי 

ומנהיגי הקהילות בצרפת  העומד בכל האמור בקשר עם רבני 

ובאירופה בכלל זה מכמה שנים, וכן ג"כ עם אחב"י הספרדים 

אשר במדינות אפריקה".

באגרת מי' אלול תשמ"א, להרב שמואל אזימאוו: 

"אבל כיון שכהנ"ל חלק מליובאוויטש בכלל וכו', צ"ל ג"כ 

באישור הב"כ הררבא"ג שליט"א".

באגרת מחודש שבט תשמ"ח, לכו"כ ממנהלי וראשי המוסדות בצרפת: 

"מפורסם זה יותר משלושים שנה שכל כהנ"ל מתנהל ע"י 

הלשכה )שעל אתר בפריז( ומנהלה הרבא"ג שיחי' ואליו יפנו".

כאשר בא' השנים נתעוררו חילוקי דעות והשגות על תפקידו ומעמדו כ'בא-כוח' 

ומנהל ראשי של המוסדות, כתב רבינו את המכתב דלהלן הכולל אותיות מבהילות 

ב"צום הרביעי יהפך בקרוב לששון ולשמחה": 

שני  אשר  ובתוקף,  ברור  הוחלט   - ומכבר  מאז  שזה  "כיון 

המוסדות הם תחת יד לשכה האירופאית של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר כת"ר שי' הוא מנהל אותה, ע"פ 

בשנים  ופשוט  וכמובן  אדמו"ר,  מו"ח  מכ"ק  לו  שניתן  הכח 

אלו, באישור על ידי. וע"פ המדובר עוד לפני כמה שנים הוחלט 

הנהלת  אשר  ספק,  שום  מבלי  ברור  כן  וגם  אז  עד"ז  והודיעו 

שי'  ח.י.  הרב  ע"י  הוא  רבקה  בית  לסמינר  בנוגע  וההחלטות 

וכן בנוגע  )כמובן – בהנהלתו הראשית של כת"ר שי'(  שלאמע 

ע"י  הוא  אליו,  בנוגע  ההחלטות  הנהלתו  רבקה,  בית  לביה"ס 

– בהנהלתו הראשית  )כמובן  דוב שי' הלוי הורביץ  ישכר  הרב 

"שפילט  וואס  כ"א  אשר   – פשוט  וגם  ומובן   .. שי'(  כת"ר  של 

הרי   – וכו'  וכו'  פני'  לשם  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  במוסדות  זיך" 
כח



לו עם מייסד המוסדות הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר.  ודברים  דין 

ובודאי פירוש הדברים אך למותר הוא. ובפרט שתקותי חזקה 

באריכות,  צורך  אין  ובמילא  מבוססת,  אינה  השמועה  שכנ"ל 

ובפרט שהדבר מבהיל ביותר וביותר".

עבודת ה'לשכה' בקרב עדת החסידים

אחד התפקידים העיקריים לשמה נוסדה ה'לשכה' היא עזר וסיוע לאנ"ש חסידי 

חב"ד, הפליטים שבאו מעמק הבכא הסובייטי, או הפליטים מאימי השואה האיומה 

והנוראה שזה עתה הסתיימה ברחבי אירופה. כאב רחמן דאג כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 

נ"ע לכל אחד מעדת החסידים ובני ביתו לכלכלתו ופרנסתו, והתיישבותו מחדש אם 

בארץ הקודש או בארה"ב, או בצרפת ושאר מדינות אירופה. רבינו המשיך בזה, וכדרכו 

בקודש הרחיב ושכלל והוסיף נדבכים בזה, בכמות ובאיכות. וגם כאן, הצינור המרכזי 

להעברת ההוראות וארגון הפעולות וכו' היה הרבא"ג.

כך אפשר לראות כבר בחודש הראשון לאחר ההסתלקות, במברק מי"ד אדר )חג 

הפורים( תש"י: 

הקיבוצים  וכל  לאנ"ש  למסור  בבקשה  גורודצקי,  "הרב 

ומסירה  הקבלה  פורים  סעודת  בהתוועדות  לחזק  הצעתנו 

ונתינה להוראות כבוד קדושת מו"ח אדמו"ר הכ"מ להמשיכם 

בהרבצת תורה הפצת דא"ח והחזקת היהדות". 

או במברק חודש ימים לאחר מכן, בי"ד ניסן )ערב חג הפסח( תש"י: 

כשר  חג  ברכת  לאנ"ש  למסור  בבקשה  גורודצקי,  "הרב 

ובבקשה בפסח לדבר ברבים לעורר בהתחזקות שמירת התורה 

והמצוות הרבצת התורה ועבודת החינוך והשי"ת יזכנו להייעוד 

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". 

במברקים שונים ניתן לראות את הכותרת בשם הנמען: 

"הרב גורודצקי. אנ"ש".

או  בלימודם  אם  אנ"ש,  של  והפעילות  ההתכנסות  למוקד  גם  הפכה  ה'לשכה' 

ליובאוויטש  והסתעפה כל פעילות חב"ד  ומחדרי המוסד הזה צמחה  בהתוועדותם, 

ברחבי מדינת צרפת. בין בארגון, במעוף וביוזמה, בהשגת תקציב וכו' כאשר על הכל 

מנצח ביד רמה מנהל הלשכה מיום הווסדה הרבא"ג. גם אצל נשות החסידים, כאשר 

'אגודת נשי ובנות חב"ד' מתארגנים לפעילות בין תלמידי בתי הספר והוריהם, התקציב 
כט



הרבא"ג ובנו הרשד"ב בעת 
קבלת ד' מינים מכ"ק אדמו"ר 

בגן עדן התחתון

ל



לפעילות המתוכננת מתקבלת דרך ה'לשכה' )סי' קנט(. וראה גם ב' המברקים לצעירי 

נשי אנ"ש )סי' רלט. סי' רמ(.

בז' אדר א' תשי"א כותב רבינו:

בעי"ת  אשר  וכו'  נו"מ  אי"א  הוו"ח  אנ"ש  ידידינו  "אל 

ידידנו  ע"י  וברכה!  שלום  יחיו.  עליהם  ד'  והקבוצים,  פאריז 

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר בנימין שי' גאראדעצקי 

לימוד דא"ח באולם  נודעתי מהחלטתם הטובה לקבוע שיעור 

אנ"ש  בזה  ישתתפו  אשר  חבורות  בשתי  בשבוע  פעם  הלשכה 

מכל הקבוצים יחד, ובודאי ישתדלו לקיים המבוקש של יפוצו 

במכתבי  כמבואר  שבזה  התנאים  כל  עם  חוצה,  מעיינותיך 

מיו"ד כסלו העבר, אשר זהו הקדמה הכנה וכלי לביאת המשיח 

במהרה דידן".

ובמענה על בקשת א' להלוואה לעסק פרטי, כותב רבינו בי"ד מנ"א תשי"א: 

"בענין מה ששואל גמ"ח בעסקו, הנה בטח ידוע לו זה מכבר 

שכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע קבע קופת גמ"ח 

על ידי הלשכה לעזרת פליטים וסידורם, וקשה עלי לשנות את 

אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  ע"י  שנקבעו  בדברים  ובפרט  בזה  הסדר 

וכמו שהי' הסדר אז, הנה גם עתה על כת"ר לפנות אל הרה"ג 

והרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ב שי' גאראדעצקי, 

ובטח יעשה בזה כפי יכולת קופת הגמ"ח עתה, ומצדי הנני כותב 

לו ג"כ בזה".

כאשר הגיעה השמועה אל רבינו שכמה מאנ"ש בצרפת משתמשים במצות שלא 

ע"י ה'לשכה' כתב אגרת ארוכה בתוכחה מגולה בתרעומת ובפליאה – ראה סי' קכז 

באורך, וכן בסי' קכח וסי' קכט. 

מלבד האגרות והמברקים שנכתבו אל הרבא"ג עצמו, באו בזה גם מספר חשוב 

של אג"ק שנכתבו לחסידים ששהו באותה עת על אדמת אירופה בה מורה להם 

בענינים  הרבא"ג  של  החלטתו  או  הסכמתו  ולקבל  להתייעץ  או  להתדבר  רבינו 

שונים. חלק מחסידים אלו נשארו בצרפת וחלקם היגרו בהמשך השנים לארה"ק 

ולארה"ב וכדומה, אולם באותה עת התגוררו בעיר הבירה פאריז ובעיירות שסביבה. 

החסידים מקדמת  עדת  ומשמנה של  ופעלו מסלתה  חיו  זה  אנ"ש  ציבור  בתוככי 

בצ"צ באמונה  וראשי העוסקים  ומשכילים,  עובדים  ומשפיעים,  רבנים  ומהם  דנא 

גורביץ, הרב  כדוגמת: הרב שניאור זלמן בוטמן, הרב דוד ברוומן, הרב ישכר דוב 

זלמן שמעון דווארקין, הרב שניאור זלמן טאובל, הרב סעדיה ליברוב, הרב מיכאל 

ליפסקאר, הרב שלמה מטוסוב, הרב ניסן נמנוב, הרב ניסן פינסון, הרב שלמה חיים 

ליקסלמן, הרב בן ציון שמטוב, ועוד.  



גם לאחר שנסעו והתיישבו בקהילות ומקומות אחרים, או השלוחים אשר החלו 

עם  להתדבר  רבינו  להם  מורה  השונות,  אירופה  במדינות  ולהפריח השממה  לנסוע 

)סי'  )סי' קל(, הרב עזריאל חייקין באגאדיר  הרבא"ג, כמו להרב"צ שמטוב בלונדון 

קסו( הרב גרשון מענדל גרליק במילאנו )סי' קעח( הרב יהודה לייב רסקין במרוקו 

)סי' רל(, ועוד. כך גם בנוגע לענינים בארץ הקודש, בה ביקר הרבא"ג רבות בתור בא-

כוח, בקשר עם בניית קהילות ומוסדות חב"ד )ראה אגרת י"ב טבת תשי"ב, בקשר 

לכפ"ח; י' תמוז תשי"ב, בקשר לישיבת תות"ל לוד; אגרות כ"ד תמוז וד' אלול תשי"ד 

הרבא"ג בעת 'חלוקת שטרות לצדקה' בשנים האחרונות

בעת מעמד 'הנחת אבן הפינה' להרחבת בית חיינו 770

לי



בקשר עם הקמת כפ"ח ב'(, ומשימות גלויות וחשאיות עליהם הפקידו רבינו בין בקרב 

מוסדות השלטון ובין בקרב ארגונים ומוסדות יהודיים בכלל, כותב רבינו בסגנון דומה 

אל הרב אפרים וואלף, הרב דוד הלמן, הרב אברהם פאריז, הרב יצחק גנזבורג, ועוד. 

ובמברק מי"ג מנ"א תשי"ד: 

שכל  ומובטחני  בשליחותי  באה"ק  יבקר  גורודצקי  "הרב 

המוסדות והעסקנים השייכים באמיתיות אלי יסייעוהו וישתפו 

פעולה עמו ככל שיבקש".

קירוב מיוחד לבני ביתו

עם קבלתו את המינוי כ'בא-כוח' הניח הרבא"ג חיי שעה והתמסר כולו למילוי 

שאיפתם ורצונם של רבותינו נשיאינו. כמעט ולא שהה בביתו, ורעייתו וילדיו זכו מידי 

פעם ל'ביקור' כאשר חזר לביתו ליו"ט או לשבת באמצע הפעילות הבלתי פוסקת. כך 

יצא שבחגיגת הבר מצווה לבנו התמים שלום דובער שיחי' לא השתתף משום שהיה 

בעיצומו של מסע בשליחות רבינו. 

באגרת מכ"ו תמוז תשי"א, בין שלל ההוראות וההדרכות, כותב לו רבינו בזה"ל: 

די"ט  במכ'  שכותב  במה  מתחיל  הנני  חביב,  אחרון  "ואחרון 

דובער  בנם שלום  של  הבר מצוה  ליום  ברכתי  בזה  ואביע  תמוז, 

שי' ביום ה' העבר, שיה"ר שיהי' הולך וגדול בנר מצוה ותורה אור 

ומאור שבתורה, והוא וזוג' תחי' יראו בו ובשאר ילידיהם שי' רוב 

מו"ח  כ"ק  פתגם  וכידוע  נחת.  חסידישן  נחת  אידישן  וענג,  נחת 

ואלו  חוב,  בעל  קיין  ניט  בלייבט  אויבערשטער  דער  אז  אדמו"ר, 

העובדים בחנוך הכשר, צאלט זיי אפ דער אויבערשטער אין זייערע 

אייגענע קינדער, שישבעו מהם רוב נחת בכל הפרטים. עכ"ל."

ושוב בסיום המכתב, לאחר כו"כ הוראות, הוסיף בכתי"ק 

"בברכת מז"ט לברמ"צ של בנו שי' והצלחה בעבוה"ק".

הבר  בחגיגת  בעצמו  להשתתף  רבינו  הגיע  דופן,  ויוצאת  מפתיעה  מחווה  בתור 

מצווה שהתקיימה ביום חמישי כ"ב תמוז ה'תשי"א, ואף ישב בסמיכות לחתן הבר 

מצווה, ובין הדברים אמר )הנחה בלתי מוגה, תורת מנחם-התוועדויות ח"ג עמוד 227(:

דובר אודות החילוק בין התוארים "איש" ו"אדם" בשייכות 

הטבעית  התכונה  מצד   - שנה  י"ג  דבן  במצוות  החיוב  לגדר 

וענינם  או מצד הלכה למשה מסיני,  ודעת  בשכל  של ההגדלה 

בעבודה, עבודה ע"פ טו"ד ועבודה מצד קבלת עול ומסירת נפש 

- הוגה ונדפס בלקו"ש חט"ו ע' 289 ואילך. שלמעלה מטו"ד  
לי



)כשדיבר ע"ד העבודה מצד מסירת נפש - סיפר(: 

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר לי אודות גודל המס"נ של אביו, 

הרבנים  ועידת  בענין  בעבודתו  נ"ע,  )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק 

היתה  שלו  נפש  שהמסירת   - עת"ר  בשנת  שהיתה  בפטרבורג 

)כ"ק מו"ח אדמו"ר(  באופן מופלא, ללא הגבלות כלל והוסיף 

לספר, שפעם אחת לא הי' יכול להתאפק, ואמר לאביו - בדרך 

צחות - ש"מזלו" הוא שהחיוב דמס"נ לא נזכר בשולחן-ערוך, 

הגבלות,  בזה  היו  בשו"ע,  דמס"נ  החיוב  נזכר  הי'  אילו  שכן, 

מס"נ  )"פראווען"(  לקיים  יכול  בשו"ע,  נזכר  שלא  ועכשיו 

)וסיים(: צריכים להיות יהודים של מסירת נפש  ללא שיעור!... 

)"מ'דארף זיין מסירת נפש אידן"(, אלא, שינצלו המס"נ באופן 

טוב )"אויף א גוטן אופן"(. ע"כ.  

בסיומה של אגרת מח' סיון תשי"ח, הוסיף רבינו נ.ב. בזה"ל: 

ועד  שי',  בניו  שני  ההתועדות  בעת  אמש  לראות  לי  "נעם 

מבנותיהם  וכן  מהם  ירוו  תי'  וזוגתו  שהוא  רצון  ויהי  לסופה. 

תחיינה רוב נחת אמיתי בכל הפרטים".

הרב בנימין גאראדעצקי

לי



י

 ב"הא  כ"ה מ"ח התש"ז 

ברוקלין נ.י. 

 כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א וכו' 

מהור"ב נ"י

שלום וברכה

בטח  כן  תי'.  מורתי  אמי  מכתב  בצרוף  מכתבו  קבלתי  רבה  בתודה 

הגיעו במועדו הטלגרמע שלי בבקשתי ליתן לה ככל הנצרך לה בלי צמצום, 

ובודאי אין צורך בבקשתי אלא להעדפה, ועלי לסלק מה שיעלה, בצירוף 

ת"ח על הטרחא וההשתדלות. 

כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א פנה במכתב אל הדר. שוארץ שישתדל 

ככל  בזה  לעשות  הבטיח  )והוא  לפאריז  אפשרי  היותר  בהקדם  להעבירה 

יכולתו( למען תהי' בתנאים היותר נוחים עד שתקבל ויזא. ולכן הנני שולח 

האפידוויט מוסג"פ, בתקותי אשר עד שיתקבל כבר תהי' בפאריז, וימסרה 

לה. 

קשה פה לברר בודאות, כי י"א אשר הקאנסול בבלגי' מתייחס בטוב 

והיכרות.  מועלת ההשתדלות  בפאריז  דוקא  כי  להיפך  וי"א  יותר,  הרבה 

ואם יהי' מטובו להודיעני הפרטים בזה אברר החלטת כ"ק מו"ח אדמו"ר 

שליט"א איפה תגיש הניירות. 

ימים  באיזה  וזמנה,  מולדתה  מקום  בבירור  להודיעני  מטובו  כן 

נוסף  אפידאויט  לעשות  אפשריות  ישנה  ואז  פה,  הנתינות  תעודת  אקבל 

זה נשלח ישר  משמי. שזהו מקדים תור הקואטא שלה, אבל אפידאוויט 

להקאנסול ולכן אחכה בשילוחו עד שיתברר שאלות הנ"ל. 

ואקצר למען יושלח המכתב היום, ואסיים בנתינת תודה על טרחתו 

בעבר ות"ח על להבא – המחכה למכ' מענה על כהנ"ל ופו"ש כל הדו"ש 

מ. שניאורסאהן 

א.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

לה



י 

 ב"הב  ג' כסלו ה'תש"ז 

ברוקלין נ.י. 

כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א וכו' 

מוהר"ב שי' 

שלום וברכה!

מכתבי הקודם, ביחד עם האפידאוויט של אמי מורתי תי', בטח הגיע 

במועדו. והנה זה כחודש ימים שהתחילה ההשתדלות ע"י דזיונט להביאה 

)על החתום  מגזיונט  מכ'  נתקבל  והיום  במכתבי הקודם,  כמ"ש  לפאריז, 

מעלווין גאלדשטיין( שעדיין א"י מתי תוכל לבוא לפאריז, כי צרפת נותנת 

ויזות לפליטים בקושי. וממשיכים בהשתדלותם. - 

לפ"ד כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, כדאי הדבר שיבקר שם ויזרזם, 

אם הענין דורש זירוז ויראה האפידאויט, שזה יהי' לראיה מוכחת שאין 

בדעתה להתעכב בצרפת ותוקדם קבלת הויזה בשבילה. 

כפי שסיפר פה מהר"י שי' דזיקובסאן, הנה במחנם אפשר להחזיר 

העטרה ליושנה, וא"כ גם אם הי' שינוי מקום כו', בטח עתה יהי' מקום 

לידתה אליבא דאמת. – אחכה למכתבו מבשר טוב ואחתם בת"ח למפרע 

על טרחתו הדו"ש כל הדו"ש 

מ. שניאורסאהן 

ב.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

לו



י 

 ב"הג,  א', י"ג סיון, ה'תש"ז

פאריז.

כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 
מהור"נ שי'ד

שלום וברכה!

במענה על מכתבו:

ת"ח על אישור קבלת חבילה אחת של כתבי דא"ח ושתי חבילות של 

הדבר  פלא  כי  אף  גאראדעצקי(.  שי'  הרר"ב  ע"י  הנשלח  )מלבד  סידורים 

המחנה  שם  על  ישר  יותר,  הרבה  להם  שלחנו  העת  במשך  באשר  בעיני, 

שלהם או ע"ש אנשי צבא ופראג.. 

י 

ב"הה, ז' מנחם אב, תש"ז

כבוד ידידנו הנכבד והנעלה הוו"ח אי"א 
נו"מ חו"ב וכו' מהור"ד שי' בראוומאןו

שלום וברכה!

... ג( להרב"ג הודעתי שאם ידרוש ממנו יתן לו על הדפסה עד ת"ק 

תרמכןז לחדש ועל אחריותי, ולכן בעת הצורך יפנה ישר אליו ובודאי ימלא 

לא  )באם  האפשרי  כפי  בהוצאה  ימעט  שכת"ר  ספק  ובלי  בקשתו.  תיכף 

יזיק ליופי הספרים( כי באמונה הם עושים. ...

ג.  אג"ק חכ"א עמ' סא, אגרת ז'תתט. 

ד.  מהו"ר ניסן נמנוב. 

ה.  אג"ק ח"ב עמ' ריז, אגרת רעט. 

ו.  התעסק בהדפסת ספרים מטעם קה"ת, באשכנז ליד מינכן. 

ז.  500 שקלים. 

לז



יוד( איני יודע באיזה דרך יתקבל בהקדם, ולכן הנני כותב ישר אליו 

וגם ע"י ידידנוח * בפאריז. ומטובו להודיע ההנהגה בזה על להבא. ... 

ה

ב"הט, כ"ח מנ"א תש"ז

לועד הסניפי לבתי הספר בית רבקה ולצרכי 

הדפסה באירופא על ידי המרכז לעניני חנוך

שלום וברכה!

במענה על מכתבם:

... ג( באשר ברגע זו אינה נישקפ]ת[ האפשרות להמשיך את תמיכתנו 

מכאן, נוסף על מה שכבר הבטחתי להרב"ג על העבר, יש להתאמץ לאסף 

את כל התקציב על אתר: משכר לימוד, נדבות פרטיות, מגביות מיוחדות 

)וגם בביהכ"נ( באלול-תשרי ע"י הכנה הראוי'.. 

ו 

ב"הי, ה' תשרי, תש"ח

 כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מוהר"ד שי'

שלום וברכה!

בהמשך למכ' מח"י אלול והקודמים:

ח.  נשלח ע"י הרב"ג ט"ו מנ"א. 

ט.  אג"ק חכ"א עמ' סח, אגרת ז'תתטו. 

י.  אג"ק ח"ב עמ' רמד, אגרת רצו. 

לח



א'  וסי' תהלת השם השלם  ע"י הרב"ג שי' תו"א עט"ר  נתקבלו  א( 

אד"ש  מו"ח  לכ"ק  והראתים  הנ"ל.  סי'  כה  דואר  הבית  וע"י  מכאו"א. 

)כמובן בהזכרת שם כת"ר( ונהנה ... 

ז 

ב"היא, ה' מרחשון, תש"ח

הנו"נ וו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ד 

שי' בראוומאן

שלום וברכה!

... ד( הרב גאראדעצקי אמר לי שכבר שלח לו כדרישתו אלף תרמכן. 

והתדברתי עמו שיתן עוד, כפי שיודיענו. כן יקח ממכירת הנ"ל על הוצאות 

ההדפסה והכריכה. ... 

ח 

ב"היב, חג הגאולה ה'תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' 
הרה"ח הרש"מ שי'יג

שלום וברכה!

ההדפסה,  ענין  לזרז  בראוומאן  שי'  להר"ד  למסור  מטובו  א(   ...

ולהשתדל שיגיעו סו"ס לכאן ג"כ מהנדפסים.

יא.  אג"ק ח"ב עמ' רנח, אגרת שו. 

יב.  אג"ק חכ"א עמ' עא, אגרת ז'תתיח. 

יג.  קלמנסון 

לט



ב( השער ל"שערי אורה" אם עדיין לא נמצא, יקח אותו של עטרת 

ראש או של "שער האמונה".

ג( בטח קיבל כבר הנ"ל כל ההוראות ע"ד הדפסת שו"ע רבנו הזקן 

שמסרתי ע"י הרר"ב שי' גאראדעצקי.. 

ט

ב"היד  כ כסלו תש"ח 

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור וכו' 

הרה"ח מהורב"ג שי' 

שלום וברכה. 

לאשר  ומטובו  מביה"ד  עתה  זה  שהביאו  ליט"כ  קונטרס  מוסג"פ 

קבלתו, ובודאי יזכה בו את הרבים באופן היותר מתאים. 

בהקדם,  האפשרי  ככל  ויעשה  הגיעו  בטח  וכו'  ביה"ס  של  התקציב 

ות"ח אם יודיע כל התוצאות בפרטיות. 

כן א"י מהנעשה בענין ההדפסה, ואולי ידוע לו איזה פרטים ? 

ובטח שלח להר"ד השייך להדפסת השו"ע, וכן ישלח לו, כפי שדברתי 

אתו פה, תו"א ולקו"ת )המוגה( 

בבקשה לפרסם מכתב כ"ק מו"ח אד"ש המוסג"פ. 

בברכת חג הגאולה ופ"ש כל הדו"ש 

הרב מנחם שניאורסאהן 

יד.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

מ



י 
ב"הטו, ט"ז טבת, תש"ח

 הנו"נ וו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהור"ד שי' בראוומאן

שלום וברכה!

ההקדמה  נוסח  מהררב"ג  הגיעו  כבר  בטח  להשו"ע  בנוגע  א(   ...

וההוראות בהדפסת השער. וצ"ל: היכל שלישי שער שני. וצריך להשמיט 

אדה"ז  מגכתי"ק  פוטוגרפיא  הנ"ל  ע"י  מסרתי  כן  מהצ"צ.  ההוספות 

)בג' כרכים( היותר  נייר וכריכה  משו"ת ע"ד ריאה להדפיס בהנ"ל. וצ"ל 

מהודרים. מההקדמה לא נשארה אצלי העתקה ובבקשה לשלוח לי קופיא 

ממנה. השער וההקדמה ידפיס לבסוף )בזמן ולא במקום כמובן( כי אפשר 

שיהיו איזה שינוים בזה.

...  ד( בקשתי את הררב"ג לשלוח לו תרמכן ככל הנצרך. אם יודע עוד 

איזה דרך בזה ע"י מי שהוא יודיעני ואשתדל לסדר.

ה( מתי יגיעו ספרים לכאן? ספרנו ח"א אזל כאן לגמרי וסמכנו על 

הדפסתו ואין כלום. וע"ע קבלנו: שני תניא'ת ושערי אורה אחד שהביאם 

וצריך למהר בשילוח לכאן עכ"פ ת"ק  ותו לא מידי!  הרב"ג בנסעו לכאן 

ספרנו ח"א ות"ק תניא'ת. ... 

יי 
ב"הטז, ה שבט תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הרה"ח 

והרה"ג מהור"ב שי' 

שלום וברכה. 

במענה על מכתביו מער"ח ור"ח שבט. 

טו.  אג"ק ח"ב עמ' רפב. אגרת שכ. 

טז.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

מי



שבזה  בכלל,  לא  או  בכלל  ועד  אדר  עד  הוא  אם  מזכיר  אינו  א( 

נסתפקנו בהיותו פה. 

ב( כן אם שלח מהשייך להדפסת השו"ע ולהשאיר ולשלח לי העתקה 

מהקדמתי, כפי שהבטיח. 

ג( מתאונן שיש חוסר הבנה וחוסר ידיעה בנוגע להדפסה, ואינו מבין 

התניא  על  נוסף  בהקדם,  שם  להדפיס  מאיץ  אד"ש  מו"ח  כ"ק  כוונתו: 

שנצרך  כותב  הר"ד  ופס"ד.  תו"א  לקו"ת  השו"ע  גם  אדהאמ"צ,  וספרי 

אלף,  עכ"פ  להנ"ל  להמציא  בקשתייו  ולכן  לע"ע,  וחצי  אלף  עוד  לכה"פ 

ותקותי ששלוחינו יוכלו להוביל אתם משם רוב הנ"ל, אם ימהרו בשילוח 

האמצעים והספרים להר"ד ובההדפסה. 

ד( בפקודת כ"ק מו"ח אד"ש נמסר לו ע"י השלוחים קן מאמרי כי 

מנסה, והוא יחלקם לאנ"ש והתמימים בפאריז וסביבותי'. 

ה( בפקודה כנ"ל ובמענה על מכתבו לכ"ק מו"ח אד"ש מכ"ז טבת: 

בטח כבר קיבל המכתב מכ"ד טבת בחלוקת התקציב ונוסח מכ' לשווארץ, 

ע"ד  ופרטים  בהנ"ל  מהתוצאות  יודיע  ובטח  הט"ו,  כאן  נתקבל  בנתיים 

השמונה. 

ו( כהצעתו, טוב שהעוסקים במכונות התפירה יעבדו בסחורת עצמם. 

ואם נצרך ע"ז גמ"ח יקבע מהשבעה. 

ז( כפי הצעתו – נכון שיקבע מהשבעה קרן לגמ"ח קטנים. 

ח( המבקשים מכונות שכת"ר לא קבל לע"ע הוראה אודותם, בודאי 

שהם עדיין לא כתבו לכ"ק מו"ח אד"ש. וכשיכתבו – יודיע לו החלטתו.

ט( כמובן – ע"ד ה-ח יכתוב ישר ורק לכ"ק מו"ח אד"ש וד"ל.

יוד( בודאי יאשר קבלת מכ' זה, גם יודיע פרטים ע"ד השלוחים. 

באיווי כט"ס. 

מ. שניאורסאהן

מי



יי

ב"היז כ"ה שבט, תש"ח

 כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהור"ד שי'

שלום וברכה!

... ואו( את הרב"ג זרזתי כבקשתו. אבל שואלים אותי: זה כחצי שנה 

שהתחילו בדפוס ואי' הספרים. ובפרט אשר נתקבלו לאחרים כאן ספרים 

שנדפסו במחנו ושהתחילו לדבר ע"ד הדפסתם משך זמן אחרי שהתחיל הוא 

להתעסק בספרים שלנו. כן נתקבלו כאן לאחדים התניא'ת ומוכרים אותם. 

כן הגיע מכ' שהדזוינט נתן כסף על הדפסת הפוקח עורים. ואיני יודע מה 

לענות. ומטובו להודיעני עדכ"ז בהקדם ואדע להשיב לשואלי דבר. ... 

יי 

ב"היח, ז' אדר ראשון, תש"ח

 מחו' הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 
מהורש"ז שי'יט

שלום וברכה!

מכתביו בעתם קבלתי, הספרים שנשארו עדיין אצלו מטובו למסרם 

לועד הסניפי לב"רכ והדפסה, והמעות שקיבל ממכירתם להרב"ג שי' וכן 

תשלום הגמ"ח שלי.. 

יז.  אג"ק ח"ב עמ' רצז, אגרת שכט. 

יח.  אג"ק חכ"א עמ' עד, אגרת ז'תתכא. 

יט.  בוטמן

כ.  לבית רבקה. 

מי



יי 

ב"הכא כ"ח אד"ר, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ חו"ב וכו' 

מהור"נ שי' נעמאנאוו

שלום וברכה!

... ב( הנמצא - במחנו מלפנים - של נפנה ושל אותיות הס"ת ימסרו 

)אם  לר"ד  או  משם(  הר"ד  ידע  )אם  הדפסה  בעד  אחראי  שם  שיהי'  למי 

נשאר הוא שם(. ויודיעני, ואז אכניס תמורתם. ומטובו לאמר להר"ב שי' 

את  לפאקינג,  ההדפסה  על  לשלוח  שבקשתיו  מהסכום  שינכה  גאראד' 

הסכום שימסר שם ע"י כת"ר מהנ"ל. קבלות נפנה ע"פ רשימתו - נשלחים 

לו היום. ...

טו 

ב"הכב, א' אדר שני, תש"ח

 כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהור"ד שי'

שלום וברכה!

... ב( ע"ד האמצעים בקשתי עוה"פ את הרב"ג וגם את הרנ"נ. ובודאי 

כבר הגיעו. ...

כא.  אג"ק ח"ב עמ' שט, אגרת שלח. 

כב.  אג"ק ח"ב עמ' שיא, אגרת שלט. 

מי



טז 

ב"הכג, י"ג ניסן תש"ח

מחות' הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

להשתדל  להזכירו  למותר  ובטח  שי'  מהררב"ג  פ"ש  קבלתי  ג(   ...

כשתהי' אפשרות אדות סלוק הנשאר מהחוב. ...

יז 

ב"הכד, ד' סיון, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 
מהורש"ח שי'כה

שלום וברכה!

ואז  ג"כ עד"ז,  ובנוגע להרב"ג צ"ל שיודיעו מזכירו  מכתבו נתקבל. 

יבוא לפועל.. 

כג.  אג"ק ח"ב עמ' שכז, אגרת שנב. 

כד.  אג"ק חכ"א עמ' פב, אגתר ז'תתכט. 

כה.  קסלמן

מה



יט 

ב"הכו, ד' סיון, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 
מהורנ"נ שי'כז

שלום וברכה!

]ה[שק'כח מהרב"ג שי' נתקבלו.. 

כ 

ב"הכט, כ' מ"ח, תש"ט

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ד 

שי'

שלום וברכה!

לי,  ... א( הלקו"ת לא קבלתי ע"ע. שאלתי את הרב"ג שי' ואמר 

סדורים.  כ"ה  נתקבלו  אלו  ימים  עצמו.  בשביל  אחד  עקז'  רק  קבל  כי 

- הי' זה דבר  אם הי' מתקבל ש"א קודם חנוכה ולקו"ת קודם בשלח 

בעתו. ... 

כו.  אג"ק חכ"א עמ' פב, אגרת ז'תתל. 

כז.  נמנוב.

כח.  השקלים

כט.  אג"ק ח"ג עמ' יא, אגרת תטו. 

מו



כי 

ב"הל, י"א טבת, תש"ט

 כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 
מוהר"ד שי'לא

שלום וברכה!

הקושי  ועיקר  ומזומנים,  מוכנים  הם  הרי  אמצעים,  בנוגע  ה(   ...

יחיו,  והרב"ג  נעמאנאוו  גם את הר"נ  פעמים  זרזתי כמה  וכבר  בהעברה. 

ויש לקוות כי יסדרו כראוי.. 

כי 

ב"הלב, כ' טבת, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהורב"צ שי' שו"ב

שלום וברכה!

... ג( בודאי יכניס נפנה הנקבץ, כמש"כ במכתבו, להרב"ג שי' והוא 

יודיע תיכף לכאן. ...

ל.  אג"ק חכ"א עמ' צג, אגתר ז'תתמ

לא.  בראוומאן

לב.  אג"ק ח"ג עמ' לז, אגרת תלז. 

מז



כי 

ב"הלג, כ"ט אדר, תש"ט

 הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 
מהור"י שי'לד

שלום וברכה!

להסג"פ  באתי  עתה  של  ועל  הגיעו  שי'  הרב"ג  לשכת  ע"י  הח"י   ...

הקונט' לב' ניסן ומכ' ממחנ"י ובל"ס יזכה בהם את הרבים. ... 

כי 

ב"הלה י"ג ניסן תש"ט 

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' וכו' 

מוהר"ד שי' 

... דברתי היום עם הרב"ג שי': הגרוזאוויק יבוא, ביחוד כדי להביא 

הספ' שלנו. ולכן יהיו מוכנים. וישתדל אצל המנהיג וכן אצל האבער 

שיקח הכל. ובטח כבר נגמרו גם השו"ע והפס"ד, ויקחם ג"כ אם יהיו 

חבושים כדבעי. 

לג.  אג"ק ח"ג עמ' צא, אגרת תסט. 

לד.  מינקוביץ

לה.  צדי"ק למלך ח"ז עמ' 98. 

מח



כה 

כ"בלו אלול תש"ט

 הרב גורודצקי

VILLIERS LISLEADAM 20 פריז

לקח שלושת אלפים  חודשים אשר...  להיוועד שזה כארבע  נבהלתי 

החזיר   ...  , ספרי...  בעד  ושילם  קה"ת  ספרי  להדפסת  לו  שנשלח  מכסף 

הכסף אבל חזר בו טרם שהגיע ל... .

בבקשה לדבר עם ... וחותנו של ... ולעשות הכל שיסודר העניין תיכף 

... ויבריק התוצאות לכאן טרם שאצא לאד"ש, מנדל שניאורסאהן.  

כו 

ב"הלז ט שבט התש"י

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהורב"ג שי' 

שלום וברכה: 

א( מכתבו קבלתי. ומוסג"פ ר"ד מערח"הס, שניתן עתה עם הוספות, 

והקונטרס ליו"ד –יג שבט. 

ב( בטח קיבל בזמנו ההערה מכאן ע"ד חלוקת הש"ס בכד"ט, ויודיע 

מהנעשה בזה. 

ג( נתקבל השבעה בעת יאנואר, כן ארבעה ארגזים ע"י האברכים. 

לו.  מברק

לז.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

פרסום ראשון

מט



להנ"ל  שניתן  מוסכם   – קאלמנסאהן  שי'  הרש"מ  מכתב  עפ"י  ד( 

לקו"ת ושני ש"א. 

בטח הודיעוהו שניתן לזוגתו תי' בעד כסלו וטבת. 

ואקצר מפני כבוד הש"ק הממשמש ובא. ואסיים בפ"ש כהדו"ש

מ. שניאורסאהן 

כז 

י"אלח שבט תש"י

 הרב גורודצקי

 RUE BICHAT 49 צרפת

אדמו"ר נסתלק שבת הלוויה מחר חצות. 

ועד אנ"ש. 

כח 

י"דלט שבט תש"י

 הרב גורודצקי

VILLIERS LISLEADAM 20 צרפת

השם  בעזרת  ממחנה.  סידרנו  וריינער  לגורביטש  שבט  מט'  בקשתי 

במשמרתו  שימשיך  מוכרח  עבודתו  שלקיום  דעתי  תמשך.  העבודה  כל 

במקומו כמקודם ומובטחני בו כי עוד יוסיף מרץ בעבודתו בקודש. כל הנ"ל 

מהרמ"ש שיחי' ויכתוב אחר השבעה, חודקוב.

לח.  מברק

לט.  מברק

פרסום ראשון

פרסום ראשון

נ



כט 

י"דמ שבט תש"י 

 הרב גורודצקי

BOITE 16 צרפת  

מאנ"ש  אחד  יתפלל  השבעה  שכל  במקומותיהם  אנ"ש  שכל  סידרנו 

ברבים  לימוד  השלושים  במשך  ומנחה  שחרית  מט  ותהילים  התיבה  לפני 

בקונטרס עד, ולגמור לפחות פעם אחת ברבים משניות פרקי השם בקדיש 

דרבנן ובכל יום לגמור על ידי חלוקה 

ועד המסדר. 

ל 

ב"המא, כ' שבט, תש"י

כבוד הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"כ וכו' 

מהורב"ג שי'

שלום וברכה: 

אלי  צילצלו  שמורה  קמח  בנוגע  הדזשוינט  אל  מכתבי  על  במענה 

ע"י הספינה  ליטרות קמח שמורה  כל האלף  כי שלחו  מהדזשוינט להודיע 

"ראנדא" מהקו "קאסמאפאליטאן", אשר צריכה להגיע לחוף צרפת ב-19 

לחודש פעברואר. את הקמח קנו ושלחו ע"י מאיר הורוויץ בנו של השאצער. 

)כמו אשתקד(. ע"ד המשלוח שלחנו לו מברקה היום. 

זה  אלא  להוסיף  מה  אין  ולע"ע  אתמול,  מיום  מכתבי  קבל  בטח 

בטח  לע"ע  סוגר  הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  קונטו  שהבאנק  שמאחר 

יראה שהדזשוינט יכתוב ההמחאה הבאה על שם או מוסד אחר. 

מ.  מברק 

מא.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

פרסום ראשון

ני



נפנה מודיע שמסרו לו כו'. 

ונא להודיע השער ואמסור לחמותי הרבנית תי'. 

באיחולי כט"ס, 

מ. שניאורסאהן 

לי 

ב"המב, כ' שבט, תש"י

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהור"מ שי' ליפסקאר

שלום וברכה!

עומדים אנו עוד נבוכים ונדהמים מההסתלקות וקשה עדיין כתיבת 

מכתבים, אבל זה ברור כי רצונו הקדוש של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הי' 

וכן הוא גם עתה שלא תהי' ח"ו חלישות באיזה עבודה שהיא שעמדה תחת 

נשיאותו ואשר כל המקושרים אליו יתחזקו ויתאמצו ביתר שאת וביתר 

עז במלוי תפקידם אשר הטיל עליהם. ובל"ס אשר גם להבא ישפיע כ"ק 

מו"ח אדמו"ר הכ"מ עליהם מרוחו שיצליחו בעבודתם הכללית ובחייהם 

הפרטים.

אתי  לדבר  הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הואיל  אשר  הדברים  אחד 

במדינות  ישראל  ילדי  של  החינוך  בענין  הי'  ההסתלקות  שלפני  בימים 

תפקידו  אשר  החינוכית  מעבודתו  סניף  בעזהשי"ת  שם  ליסד  אפריקא 

יהי' גם לעזר לאחב"י שי' הדרים באפריקא ביסוד וסידור מוסדות חנוך 

כשרים - ולתכלית זו גם להכשיר חוג מלמדים משלהם - וגם להשגיח בל 

יעשה עול לבני הנעורים העולים מהתם לאה"ק ולשמור עליהם שלא ילכדו 

לשם  יסע  שהוא  אליו  יכתוב  לזה  שבקשר  לי  ואמר  הכפירה.  לרשת  ח"ו 

ולנהלה  שם  העבודה  את  לארגן  אתר  על  המצב  את  לבקר   - לאפריקא   -

שם, ומתפקידו יהי' גם לנהל המשא ומתן התמידי עם הדזשאינט המקומי, 

אשר במשך הזמן יקבלו עליהם את ההוצאות )ע"פ הסדר הרגיל יפנה בזה 

הדזשאינט שבאפריקא להדזשאינט המרכזי שבצרפת וע"י הרב"ג שי' בטח 

מב.  אג"ק ח"ג עמ' רלז, אגרת תקנט. 

ני



יסודר שיהי' הכל כדבעי(. עד כאן דברי הרב. בינתים נצחו אראלים כו' ולא 

בא הדבר בכתיבה.

באשר הוחלט להמשיך בעזהשי"ת את כל העבודה שהתנהלה תחת 

נשיאות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ולהתחזק בה עוד ביתר שאת ויתר עז 

אני  ומבקש  כהנ"ל  את  להודיעו  בזה  הנני  הקדוש,  רצונו  ודאי  זהו  אשר 

אשר  אצלי  ספק  ואין   - הנ"ל  המשרה  עליו  לקבל  יסכים  אם  אשר  אותו 

את  לסדר  בפריז  ללשכה  ואכתוב  מזה  יודיעני   - רבה  בשמחה  יקבלה 

הענינים הכרוכים בזה.

ועד שהדזשאינט יקבל על עצמו את ההוצאות - כי רגילים הם לחכות 

- נשלח אי"ה את התקציב הדרוש  בזה זמן מה עד שיראו עבודה ממשית 

מכאן. והי' ראשיתך מצער ואז - כך אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ באחת 

משיחותיו, כמדומה בשם הבעש"ט - אחריתך ישגה מאד.

לאפריקא  יסע  שבתחילה  היתה  הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  דעת 

בעצמו, ורק אח"כ יבואו גם ב"ב יחיו לשם. - כהנ"ל שמעתי לאחר שנודע 

שבטלה הצעת העסק שהציעו לפניו ואשר חזר לעבודתו הקודמת.

למענהו התכוף אני מחכה.

באיווי כט"ס

מ. שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

לי 

י"דמג אדר תש"י

 הרב גורודצקי

BOITE  16 פריז

בהתוועדות  לחזק  הצעתנו  הקיבוצים  וכל  לאנ"ש  למסור  בבקשה 

מו"ח  קדושת  כבוד  להוראות  ונתינה  ומסירה  הקבלה  פורים  סעודת 

אדמו"ר הכ"מ להמשיכם בהרבצת תורה הפצת דא"ח והחזקת היהדות, 

חתני' דבי נשיאה, שמריהו מנחם.

מג.  מברק

פרסום ראשון

ני



לי

ב"המד, י"ז אדר, תש"י

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהור"מ שי' ליפסקאר

שלום וברכה!

אאשר בזה את קבלת מכתבו מב' תצוה בהסכמתו להתחיל בעבודתו 

בעניני החנוך בצפון אפריקא, כרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

וכו'  והרה"ג הוו"ח  נא להתדבר תיכף עם הרה"ח  ובהתאם להנ"ל, 

הרב"ג שי' - וכותב אני גם לו נידון זה - ובהקדם האפשרי להתחיל בעבודה 

בפועל, כי כפי הידיעות מצפון אפריקא חבל על כל יום שהולך ולא עביד 

עבידתי'. ... 

לי

ב"המה, י"ז אדר, תש"י

הרה"ח הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהורב"ג שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתב מהוו"ח אי"א וכו' וכו' ר' מיכאל שי' ליפסקאר המודיע 

כי מוכן הוא למלא רצונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ולהתחיל בעבודתו 

בעניני החינוך באפריקא.

מד.  אג"ק ח"ג עמ' רמט, אגרת תקסח. 

מה.  אג"ק ח"ג עמ' רנ, אגרת תקסט. 

ני



ונא  לכת"ר  עתה  יפנה  בטח  אליו.  שלי  המענה  העתק  ומוסג"פ 

ולהשתדל  פה,  פרקים שדברנו  להראשי  בפרטיות, מתאים  להתדבר אתו 

אשר בהקדם יתחילו בעבודה ממשית. 

הטלגר' ע"ד דלית, כנראה מזוזות גדולותמו נתקבלה אבל האיש עדיין 

לא בא.

באיחולי כט"ס

מ. שניאורסאהן

לה 

ב"המז, כ"ד אדר ה'תש"י

הרה"ח הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהורב"ג שי'

שלום וברכה!

בתודה מאשר אני את קבלת מכתבו מט"ז וי"ז אדר בצירוף החשבון 

ורשימת הילדים שי' מאפריקה.

לר'  מכתב  העתקת  בצירוף  הקודם  מכתבי  את  קיבל  בטח  בינתים 

באו  כבר  ובודאי  בעבודתו,  להתחיל  הסכים  אשר  ליפסקאר  שי'  מיכאל 

בקבלת  בעזהשי"ת  ולסייעו  האפשר  בכל  לזרזו  ונא  זה,  נידון  בדברים 

הוויזה וכדו'.

מר יצחק שי' שלום - ראש "אוצר התורה" - הביע את הסכמת מוסד 

באפריקא  החנוך  מוסדות  קיום  של  ההוצאות  את  עצמם  על  לקבל  שלו 

כלל  נדבר  לא  בפרטיות  בעולם.  שנוסד  דבר  כבר  ויהי'  שיתייסדו  לאחר 

עדיין, אבל יש מקום לשער שידרוש שיהי' שמם באמצע - ונא להודיע את 

חוות דעתו בזה בכלל ובפרט.

איני יודע בפרטיות מצב הר"ש שי' מאטוסאוו, )עפמש"כ שהבטיח לו 

שלא תהי' התערבות והשתדלות מכאן לעכבו, לא כתבתי לו בענין הנ"ל( - 

מו.  סכום מעות. 

מז.  אג"ק ח"ג עמ' רנד, אגרת תקעב. 

נה



אבל תמי' היא בעיני, שאף אם התנה מראש שפטור הוא מזה, אבל בשביל 

ועתה  בזה,  והצליח  הוא  נרחב  כר  עזב את משמרתו, שכנראה  ולמה  מה 

מחזיק  כלי  ועוזב  אחרת,  ובעבודה  אחרת  בארץ  ולגשש  לחפש  ילך  הלוך 

גם עתה מטה האלקים  וממשיך ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אשר 

בידו להמשיך מן באר וענני הכבוד, הן בגשמיות והן ברוחניות, לכל אלו 

המחזקים התקשרותם וההליכה בדרכיו אשר הורה ביתר שאת ויתר עז.

באיחולי כט"ס ופ"ש כהדו"ש

מ. שניאורסאהן

לו 

ב"המח, ג' ניסן, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"מ 

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח אדר:

אעיין בדבר האפשרות להשגת מכתב דרישה עבורו מאפריקא, אבל 

בטוחים,  יותר  דרכים  אתר  על  שי',  הרב"ג  ידידנו  עם  יחד  יחפש,  בטח 

רגילים  בזמנים  ואם  האפשר.  בכל  בזה  להזדרז  יש  כי  מהירים,  ובעיקר 

כ"א  עצמה  העקדה  לא  היא  חשיבותה  אשר  העקדה  לזכות  אנו  זקוקים 

יומתק  ועפי"ז  )כמשנ"ת באגה"ק סכ"א,   - זריזותי' דאברהם אבינו ע"ה 

בטעם  כתב  ס"י  ס"א  שבמהדו"ק  אף  חאו"ח  אדה"ז  שבשו"ע  מה  ג"כ 

אמירת העקדה ג"ז שיכניע יצרו כו' הנה במהדו"ב סוס"א השמיט זה, ולא 

הביא אלא הטעם דלזכור זכות אבות( - הנה עאכו"כ בזמנים אלו, ומדה 

כנגד מדה צ"ל הזריזות, בכאו"א שהזכות מגין עליו. ובפרט בנדו"ד, שבכל 

יום אורבים לנפשות ילדי וילדות ישראל וכו'. והאריכות אך למותר.

החותם באיחול חה"פ כשר לו ולכב"ב שי' ומחכה לבשו"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

מח.  אג"ק ח"ג עמ' רסג, אגרת תקעח. 

נו



לז 

ב"המט, ג' ניסן, ה'תש"י

הרה"ח הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהורב"ג שי'

שלום וברכה!

מאשר אני את קבלת מכתבו מכ"ד-כ"ח אדר. השקפתו בענין רשיון 

הכניסה עבור ר' מיכאל שי' אשר יש להשתמש באמצעים היותר בטוחים 

ובודאי  מאד,  עד  נכונה  יתירות,  הוצאות  באיזו  יעלה  אם  גם  ומהירים. 

ימשיך בזה.

מוסג"פ העתק מכתבי להרמ"ל שי'.

בעד מארטש לא נתקבל עדיין.

נא למסור לועד הסניפי על חשבון המל"ח נון תר"םנ.

באיחול חה"פ כשר.

מ. שניאורסאהן

צאלער  להאברך  רבנות  בדבר  שקו"ט  אבל  עדיין,  אופיציאלי  אינו 

בביהכנ"ס דרחוב מאנטעוידעא. ונא להודיעני חוו"ד בזה ואם ידועים לו 

פרטי מהות הרבנות שם.

מט.  אג"ק ח"ג עמ' רסד, אגרת תקעח*

נ.  שקל. 

נז



לח 
י"דנא ניסן תש"י

 הרב גורודצקי 

BOITE 16 פריז

בבקשה למסור לאנ"ש ברכת חג כשר ובבקשה בפסח לדבר ברבים 

לעורר בהתחזקות שמירת התורה והמצוות הרבצת תורה ועבודת החינוך 

והשי"ת יזכינו להייעוד כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, חתני' 

דבי נשא שמריהו מנחם. 

לט 
ב"הנב, ג' דחוה"מ פסח, ה'תש"י

הרה"ח הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' וכו' 

מוהרב"ג שי'

שלום וברכה!

כאשר  דעתו  ותנוח  ניסן,  יוד  מט'  מכתביו  קבלת  אאשר  בתודה 

אלו  בזמנים  ומקומו,  משמרתו  על  עתה  שנשאר  במה  דעתי,  את  הניח 

ותוספות  ביותר  וחיזוק  מעולה  צריכים שמירה  והמוסדות  הענינים  שכל 

התפשטות הן כלפי חוץ והן כלפי פנים.

בדבר הר"מ שי' ליפסקר בטח עושים בזה בזריזות ות"ח אם יודיעני 

מהתוצאות הטובות. 

בדבר הרבנות של בהכנ"ס מאנטאווידעא, לפע"ד צריכים להשתדל 

ביותר אם רק יש אפשרות, שיתקבל הרה"ח וכו' צאלער, הוא סיפר לי כי 

התראה פה עם הרב לאנדזשער מי שהי' רב בבהכנ"ס הנ"ל מלפנים והוא 

הי' הראשון אשר סיפר לו עד"ז וגם הבטיחו לסייע בידו ולהמליץ בעדו - 

אבל רק אם יפנו אליו מבית הכנסת ולא שהוא יהי' המתחיל. - כן סיפר 

נא.  מברק

נב.  אג"ק ח"ג עמ' רעג, אגרת תקפה

פרסום ראשון

נח



לי הר' צאלער שע"פ דרישת בהכנ"ס כבר שלח להם סקירה קצרה אדות 

עצמו והמקומות שלמד וכיו"ב. בטח גם כת"ר זוכר את הר' צאלער ויש 

לקוות שבאם יסתדר בבהכנ"ס הנ"ל יהיו תוצאות טובות לא רק לבהכנ"ס 

כי אם בהיקף יותר גדול.

אמש נתקבל מהדז. ז'נג ובאשר אין כל ביאור בזה יודיעני אם זה בעד 

אפריל.

בטח מסר נ' לועד הסניפי מע"ח ובקשה להוסיף ע"ח המל"ח ועוד כ' 

לועד הסניפי, נ' להר"נ שי' נעמאנאוו בעד תו"ת, כ"ה להרש"ז שי' דוכמאן 

לחלק שם להשייכים לבית רבקה )כי שמעתי שהרש"ז הורוויטץ התראה 

עמו - או למסור באופן אחר(.

"בית  ע"ש  המקבלים  פרטים  מאנשים  להיות  צריכים  הקבלות 

הכנסת חברי שערי תורה בני אברהם". 

מפני קדושת המועד אין אני בא על החתום.

בטח קיבל במועדו הקונט' לחה"פ ופרסמו באופן המתאים.

בברכת חה"פ כשר ושמח.

הרב מנחם שניאורסאהן

מ

ב"הנד, כ"ה ניסן, ה'תש"י

 האברך הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 
מוהר"ש שי'נה

שלום וברכה!

מכתבו מט' ניסן קבלתי ולא עניתי ע"ע מפני המועד וענינים הכרוכים בזה.

וזכין  ח"ו  קפידא  של  ענין  כאן  אין  אשר  לכתוב,  הנני  וראשונה 

ומחייבין שלא בפניו וכיו"ב שמזכיר במכתבו, ובפרט שאינני מכירו. ומה 

שכתבתי להרה"ח וכו' מהורב"ג שי'נו - לא כתבתי אלא בלשון תמי', כי לא 

הבנתי הענין .. 

נג.  מהדזוינט סכום ז. 

נד.  אג"ק ח"ג עמ' רעז,

נה.  מטוסוב. 

נו.  אגרת לה דלעיל. 

נט



מי 

ב"הנז, ח"י אייר, ה'תש"י הילולא דרשב"י

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהורב"ג שי'

שלום וברכה!

הניירות,  שי'  להרמ"לנח  נותנים  אשר  אייר,  מי"ד  במכתבו  שמחני 

ובטח יסע הנ"ל בהקדם. ויהי' הכל להצלחה בכל הפרטים, מתאים לרצון 

כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ והוראותיו.

בענין שילוח הרש"ז שי' טאובל למארסעל גם לפענ"ד נכון הוא, כיון 

שכבר הי' שם. ואולי כדאי לצרף אליו עוד אחד.

הקונטרס לל"ג בעומר בטח הגיעו במועדו.

אינו מזכיר ע"ד בריאותו, ובודאי זהו סימן שהכל כשורה.

באיחול כט"ס, ופ"ש כל החבורה תחי'

מ. שניאורסאהן

מי 

ב"הנט, ג' סיון ה'תש"י

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהורב"ג שי'

שלום וברכה!

הגיעוני שני מכתבים מהרמ"לס שי' ממעקנאס, ומודיע על האפשריות 

הגדולות שם לפעולות ממשיות תומ"י. ובאשר חושב כי כבוד מע' הוא כבר 

נז.  אג"ק ח"ג עמ' רצט, אגרת תרז. 

נח.  לה"ר מיכאל ליפסקר

נט.  אג"ק ח"ג עמ' שיב, אגרת תרכ. 

ס.  מה"ר מיכאל ליפסקר. 

ס



בברוקלין אינו כותב אליו בכל הענינים האלה לפאריז, וסומך שכמ"ע יראה 

המכתבים ששולח אלינו. שלחתי היום לכ"מ תלגרמה בנוסח המצורף פה.

נוכח  להיות  ישתדל  כת"ר  להדגיש בקשתי, אשר  הנני  שוב  ולכן 

בהנחת אבן הפנה לעבודתנו באפריקהסא, אשר יש לקוות שבעהשי"ת 

ערשטער  דער  מאד  מאד  נוגע  הרי  כאלו  ענינים  ובכל  במאד,  תצליח 

איזה  להנ"ל  להמציא  נא  ובנתיים  להכוונה.  מתאים  שיהי'  שטעל 

מזומנים. 

מצרף אני בזה טלגרמה ומכתב אשר הגיעו לכמ"ע מדובלין ומסרום 

לי.

וכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ יעורר להמשיך על כאו"א מאתנו ברכה 

לגדל   - ורצונו  חפצו  כפי  משמרתו,  על  כאו"א  עבודת  שתהי'  והצלחה, 

ולקדש שמי' רבא.

במעטפה בפנ"ע נשלח הקונטרס לחה"ש הבע"ל.

בברכת החה"ש המקוה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן

מי 

ז'סב סיון תש"י. 

 הרב גורודצקי

BOITE 16 פריז

לבב  ובטוב  בשמחה  התורה  קבלת  ברכת  לאנ"ש  למסור  בבקשה 

בפנימיות, חתני' דבי נשיאה, שמריהו מנחם. 

סא.  היינו שיסע לשם לסדר את אופני העבודה. 

סב.  מברק

פרסום ראשון

סי



מי 

ב"הסג, אחה"ש ח' סיון, ה'תש"י

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מוהרב"ג שי'

שלום וברכה!

היום נתקבלו מכתביו מא' וה' סיון. מדזוי נתקבל שבע, וניתן לזוגתו 

תי' השייך לאייר.

בנוגע להענינים - בטח קיבל בנתיים מכתבי מג' וה' סיון, ומהם יראה 

טעמי לביקורו במאראקא עתה )כיון שזהו ההתחלה, שהרמ"ל שי' כנראה 

נבוך הוא איך להעמיד העבודה וקשה לייעץ ממרחק, שיצחק שלום יבקר 

שם עתה. והראשון עיקר(. וגם לההתדברות כאן ע"ד פרטי העבודה - אינו 

יש  עזר  ולאיזה  בזה,  על אתר האפשריות שיש  יתברר מקודם  דומה אם 

יש שם עשירים  כי  וגם לאמצעים,  )בנוגע למחנכים  לקוות מהדרים שם. 

גדולים, אלא שעומדים הם מן הצד בענינים כאלו(. 

הקונטרס לחה"ש בטח נתקבל. אולי יודע אם הרש"ז שי' גורעוויטש 

סידר מה בעניני קהת בהיותו אצל הר"ד בראוומאן. ות"ח עם יודיע, כתבו 

להנ"ל ישר ואין מענה )אולי אינו בפאריז(. 

באיחול כ"ט

מ. שניאורסאהן

סג.  אג"ק ח"ג עמ' שיג, אגרת תרכא. 

סי



מה 

ב"הסד, אר"ח תמוז, ה'שי"ת

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 
מהור"מ שי'סה

שלום וברכה!

גם  בטח  ובאשר  כסף  עוד  לו  כי שלח  הודיעני  שי'  הרב"ג  ידידנו   ...

וחבל אשר השגת  לעתיד.  בנוגע  גם  להתדבר  יוכלו  פנים  אל  פנים  יתראו 

הויזא בעד הרב"ג שי' נמשכת כ"כ...

מו 

ב"הסו ח תמוז השי"ת

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהורב"ג שי' 

שלום וברכה: 

במענה על מכתבו מד' תמוז: 

אפריקא  עיניני  בסידור  להזדרז  נחוץ  אשר  יותר,  הוברר  בנתיים 

בכלל, והצעותיו של מר של]ו[ם שי' בנוגע לקאסאבאלנקא בפרט. ונוסף על 

כל – יש מקום לחשוש להתערבות יועציו של זה כאן. אשר לכן – נא ונא 

לאחז בכל האמצעים כדי להשיג את הוויזא. בקשתי היום ג"כ את הרב 

דמעקנעס בטעלעגראמע עד"ז. 

סד.  אג"ק ח"ג עמ' של, אגרת תרלד 

סה.  ליפסקר

סו.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

סי



להטיל  שיתאימו  ויותר,  אנשים  שלשה  עכשיו  כבר  לסמן  גם  ונחוץ 

הידיעות  לפי  )כי  שם,  ושלהם  שלנו  המוסדות  והדרכת  הנהלה  עליהם 

שנתקבצו נ"ל שצריך להשתדל שיהיו שני אלו גם יחד( ולהתחיל במועדו 

בהשתדלות לרשיון כניסה עבורם. 

מדרך  למעלה  בכהנ"ל  להצלחה  הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  וברכת 

הטבע על כאו"א מאתנו יופיע 

המחכה לבשו"ט 

הרב מנחם שניאורסאן

להולדתו.  שנה  שבעים  מתמלאים  זו  בשנה  הנה   – תמוז  ליב  בנוגע 

ובל"ס ינצלו את חג הגאולה ולכל הענינים של התעוררות ופועל טוב בתוקף 

וביתר שאת יתר עז. ויפוצו המעינות גם חוצה. 

מז

ב"הסז, י"ד תמוז, השי"ת

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ, בר אוריין ובר 

אבהן, איש רב פעלים ומרא דעובדין טבין, 

יושב על מדין ומנהל עדתו על מיין נייחין, 

מר ניהו רבנא רפאל ברוךסח שי', מדברנא 

דקהלא קדישא דעיר מעקנאס ומצודתו 

פרושה בכל המדינה,

שלום וברכה מרובה!

... כן הודיעני בשורה משמחת, אשר יעשה ככל יכלתו בהשגת הויזא 

למדינתו בעד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מתלמידיו הותיקים 

ובא כחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הר"ר בנימין שי' גאראדעצקי,

ולמותר לבאר לכת"ר ולדכוותי' עד כמה נוגע ההקדם בזה... 

סז.  אג"ק ח"ג עמ' שלח, אגרת תרמב. 

סח.  טולידנו 

סי



מח

י"חסט תמוז תש"י 

 הרב גורודצקי 
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ת"ל שקיבל הוויזה ובטח ייסע תיכף לאחר שיצאו עם פלמר וריסמן 

בהצלחה  מנסיעתו  טלגרפית  לנו  ויודיע  רמ"ל  עם  במרוקו  שייפגש  ובכדי 

מרובה, מנחם שניאורסאהן.   

מט

כ"זע תמוז תש"י

 הרב גורודצקי בבית הרב טולדנו 

בית דין הרבנים מקנס מרוקו

ברוך בואו בהצלחה ומטובו למסור להרב טולדנו ברכת רפואה שלימה, 

מנחם שניאורסאהן.

סט.  מברק

ע.  מברק

פרסום ראשון

פרסום ראשון

סה



נ 

ב"העא, ג' מנ"א, השי"ת

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מוהר"ס שי'עב 

שלום וברכה!

... בנוגע לשאלתו אדות העתקה איני רואה יסוד להבהלה בזה.

ומה טוב שיתדבר עם הררב"ג שי' אחרי חזירתו ממאראקא אדות 

זו  מעין  בעבודה  שם  להמשיך  שיוכל  באופן  לשם  להעתיק  האפשרות 

שהעמיס עליו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ונתן לו כחות ע"ז. ואם אין שם 

אפשרות כזו יש להתענין בהעתקה לאווסטרליא. ...

ני 

ב"העג, י"ח מנחם אב, השי"ת

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 
מוהר"ר סעדי' שי'עד

שלום וברכה!

...  כן חסר עדיין האישור מהרה"ח והרה"ג וכו' הרב"ג שי' על דבר 

הבפועל ממש ... 

עא.  אג"ק ח"ג עמ' שנח, אגרת תרנט. 

עב.  ליברוב 

עג.  אג"ק ח"ג עמ' שעז, אגרת תרעט. 

עד.  ליברוב 

סו



ני 

ב"העה, כ"ו מנ"א, השי"ת

 האברך הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהור"ש שי'

שלום וברכה!

שני מכתביו מר"ח וח' תמוז קבלתי, ואחרי הרצאת הרה"ח והרה"ג 

וכו' מהורב"ג שי' אדות הענינים באפריקא, הנה לפי דעתי, נכון הדבר אשר 

עדיין  קשה  כי  ואף  שם,  במוסדותינו  החינוך  בשדה  העבודה  עליו  יקבל 

לכר  לקוות  יש  זה  בכל  חדש,  דבר  זה  הרי  כי  שם,  העבודה  פרטי  לקבוע 

נרחב במקצוע החזקת התורה והיהדות ובמילא להצלחה מופלגת בכחות 

וואס  אלו  כל  של  חלקם  ואשרי  הכ"מ,  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוא  נשיאנו, 

וועלן זיין אפ זיין וואגען. ומובן מעצמו אשר כוונתי שנכון הדבר הוא גם 

לטובתו וטובת ב"ג תי' ולהסתדרות בחיים מאושרים... 

ני 

ב"העו, ג' אלול, השי"ת

ישאו הרים שלום וברכה להרה"ג הוו"ח אי"א 

יושב על מדין, איש חי רב פעלים, מנהל עדתו 

במישרים, מאיר ומזהיר, עפיי' ואינבי' שפיר, 

בנש"ק וכו' מוהר"ר מאיר שליט"א אביחצירא, 

מדרבנא דק"ק מידלת, יע"א

אחדשה"ט:

פעלים  רב  איש  והרה"ג  הרה"ח  כוחנו  בא  מאת  שמעתי  בנועם 

בתורה ומצוה כרכא דכולא בי', עוסק בצרכי ציבור באמונה רבה אשר 

עה.  אג"ק ח"ג עמ' שצו, אגרת תרצה. 

עו.  אג"ק ח"ג עמ' תד, אגרת תשג. 

סז



ידיו רב לו בחיזוק התורה והיהדות וכו' מוהר"ר בנימין שי' גארדצקי, על 

אדות כת"ר ופעולותיו בהפצת התורה וחיזוק היהדות בקהלתו קדישא 

וסביבותי' אשר מצודתו פרוסה שם. וכבקשת כת"ר אשר מסר לי הנ"ל 

הזכרתי את שמו הוא וב"ב שיחיו בטוב בהיותי על ציון צדיק נשיאנו הוא 

לכל  המצטרך  בכל  טובה  וחתימה  ולכתיבה  הכ"מ,  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 

אחד ואחת לפי עניניהם.

ובטח יברכם צדיק אשר כפי מאמר הזהר )ח"ג עא, ב( בתר דאתפטר 

אשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, והשי"ת ימלא ברכות צדיק על מילואן 

בגשמיות וברוחניות.

הקדושה  בעבודתו  השתתפות  ידי  על  ההתקשרות  ביותר  גדולה   ...

האפשרי,  בכל  עזרתו  לנו  יתן  כת"ר  אשר  חזקה  תקותי  אשר  נשיאנו  של 

ובהתאם לאשר דיבר יחד עם בא-כחנו הרה"ג והרה"ח וכו' מוהר"ר בנימין 

שי' גארדצקי, ומיני' ומיננא יתרבא שמא קדישא עילאה אכי"ר.

שי'  בנימין  מוהר"ר  וכו'  והרה"ח  הרה"ג  לי  סיפר  אשר  כפי   ...

גארדצקי הנה נמצאים אצלו כמה ספרים בתורת האמת אשר נתחברו 

תורתנו  ממאור  בהם  יש  ובודאי  כת"ר  של  זקנו  ואביו  אביו  ידי  על 

בהספרי'  שיהיו  אתענין  ומאד  גו',  מפנינים  היא  יקרה  אשר  הקדושה 

שלנו ואם יתנם תשורה לאוסף הספרים שלנו הרי תודתי נתונה לו בזה 

מראש.

ני 

ב"העז, י"ב אלול, ה'שי"ת

 הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' 
מהו"ר שלמה שי'עח

שלום וברכה!

במענה על הודעתו כי ניגש הוא להשתדל ]בענ[ין התעודות הנדרשות 

בהצלחה  הכל  שיהי'  רצון  ויהי  בזה,  יזדרז  בטח  הנה  למרוקו,  להנסיעה 

ויהי' כלי ראוי' להמשכת וקבלת ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

עז.  אג"ק ח"ג עמ' תכט, אגרת תשכו. 

עח.  מטוסוב

סח



בנוגע מכתבים משם, הנה אחרי בירור המצב אצל הרה"ח והרה"ג 

וכו' וכו' מוהרב"ג שי' - אינו זקוק לזה, ואינו צריך אלא להורות שם איש 

בעיר אשר לשם נוסע, והשם והכתובת יקבל מהרה"ח והרה"ג וכו' הרב"ג 

שי' בימים אלה. ... 

נה

 ב"העט,  ה' מר חשון, ה'תשי"א

ברוקלין,

 הרה"ח וו"ח אי"א וכו' 
מהורז"ש שי'פ

שלום וברכה!

ע"ד  הדברים  פרשת  מספר  בו  תשרי,  מכ"ד  מכתבו  על  במענה 

עומד  אינו  באשר  לשם,  עתה  יסע  אם  דעתי,  ושואל  לדובלין  נסיעתו 

ברשות עצמו להחליט בזה, בהיותו על משרה בישיבת תומכי תמימים 

בברונאי.

הנה זה מכבר כתבתי שכמה וכמה מאנ"ש והמקושרים שי' יכולים 

במכתבי  יעיינו  אם  עתה  המתעוררים  שלהם  ספיקות  על  מענה  למצוא 

כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שכתב להם מאז. גם בנידון דיד' כן הוא, שזה 

לשון מכתב כ"ק מו"ח שמעתיק הוא עצמו במכתבו אלי עתה: "יסכים 

להצעת ידידי בא כוחי בסידור הפליטים הרב ר' בנימין שי' גאראדעצקי 

ית'  בעזרתו  יסדרו  ובודאי  לאירלאנד,  יחי'  השו"בים  עם  יחד  לנסוע 

מתאים,  מקומו  ממלא  בתו"ת  יהי'  בפאריז  יהי'  שלא  הזמן  שלמשך 

כל מקום  רואה  ואיני  בזה  ביותר  ברור  לו מענה  יצליחו". הרי  והשי"ת 

לספק בשאלתו זו. ...

עט.  אג"ק ח"ד עמ' תשפח. 

פ.  דווארקין

סט



נו 

 ב"הפא,  י"ב מר חשון, ה'תשי"א

ברוקלין

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ וכו' 
מוהר"ר שניאור זלמן שי'פב

שלום וברכה!

... בטח יכתוב מעבודתו במארסייל, נוסף על מה שכותב ישר להרה"ג 

והרה"ח וכו' הרב"ג שי'. ... 

נז 

 ב"הפג,  י"ז טבת, ה'תשי"א

ברוקלין 

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהורב"ג שי' 

שלום וברכה: 

נתקבלו שלשת מכתביו מיום יו"ד יא' ויב' טבת. שני ספרים לשווייץ 

איש  שם  הי'  לא  אידם  מפני  כנראה,  הנה,   – כאן  והשנים  נשלחו,  כבר 

אתמול ונסו היום עוה"פ, ואמרו שאחד מהשותפים אינו בעיר והשני אינו 

יודע מאומה אודות ענין כזה. – כן נמסר ג"כ השייך לנפנה ומל"ח. ולפלא 

שאין עדין הרשימות. 

פא.  אג"ק ח"ד עמ' לו, אגרת תשצח. 

פב.  טאובל

פג.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

ע



לגלאזער  ובוכמאן  שפירא  מכ'  העתקת  בינתים  כבר  קבל  בטח 

ולדענבערג. ואחרי כ"ז, תקותי, כי במענות בניחותא אבל בתוקף הראוי, 

ועוד  כאן  שעד  בסכום  בעזרתם  שימשיכו  לפעול  יצליח,  בידו  הוי'  חפץ 

שלא  איך  ודרכים  אופנים  ימצאו  ובטח  באפריקא.  העבודה  ע"ח  יוסיפו 

להרגיז עי"ז את כו'. 

רואה אני על פי מכתבי הרמ"ל שי' שנחוץ ביותר שיבקר באפריקא 

שיסדר  ואחרי   – המתאימים  הרעלסין  של  העבודה  כל  את  שם  ויסדר 

ההתדברות  ובענין  ישובח.  בזה  ההקדם  הנה  דזוינט,  ב"כ  עם  השקו"ט 

לבוא  יוכל  עכ"פ שלא  – לכאורה תועיל  ביין עתה בהיותו במחנו  עם מר 

בטענה למה לא אמרו לו בעוד מועד כשבא – ביין – להתדבר ע"ד עניניו 

עם ההנהלה המרכזית. ואם לגמור עם ביין עתה או רק להתחיל ולסיים 

אח"כ במקומו – בטח יראה במשך הדבור עם ביין לאיזה צד לנטות. ובכל 

אופן – יהי רצון שיהי' בהצלחה גדולה. 

מנהלים עתה מו"מ עם קרן ההצלה דשיקאגא ע"ד עזר, כמו שנתנו 

אשתקד. לע"ע משתמט אני מנתינת תקציב להם. אבל כדאי הי' שישלח 

כת"ר תקציב כזה לכאן ויהי' מן המוכן, כיון שלפעמים נחפז אצלם הדבר. 

כתובות  כלליות,  מחלקות  ג'  בתוכו  כולל  להיות  צריך  הזה  )התקציב 

זולת  מהם  אחד  עם  להשתמש  האפשרות  שתהי'  כדי  מיוחדים,  גליונות  על 

השנה  להוצאות  תקציב  ב(  הקודמת.  מהשנה  דו"ח  א(  הן:  ואלו  האחרים, 

שאח"כ )אין הבדל גדול מאיזה חודש שיתחיל בו את שנת התקציב(. ג( תקציב 

מיוחד  בגליון  אשר  גם  כדאי  החדשה.  התקציב  לשנת  הנשקפת  ההכנסה 

תהיינה ידיעות סטטיסטיות כגון מספר התלמידים, מספר הנתמכים וכו'(. 

הנה   – ממני  מענה  מכ'  קבלת  מאי  ברוחם  נופלים  שאנ"ש  מש"כ 

שהקיפוני  הטרדות  ומרוב  הפנאי  מחוסר  אלא  זה  שאין  להודיע  ונא  נא 

שעה  וכשיש  וכלל,  כלל  רוח  לנפילת  סיבה  כאן  ואין  ורבות.  הולכות  והן 

כל  יענו  שסו"ס  תקותי  ובעזהשי"ת  הסדר.  על  לענות  משתדל  הנני  פנוי' 

המכתבים המתקבלים. 

כפי  וכו'  הכללי  מהמצב  כלל  להתבהל  להם  אין  דעתי,  לפי  כן, 

ההפחדות שבעתונות. 

כניסה לבראזיל  ע"ד האפשריות להשיג רשיוני  הי' מהראוי לחקור 

הולך  החרדי  הצבור  וגם  ומנוחה  פרנסה  של  מקומות  שם  והעיירות   –

ומתרבה. 

מהראוי הוא אשר יסדרו בכ"ד טבת הבע"ל חלוקת הש"ס בפרסום 

המתאים, ועפמשנ"ת בחוברת כד' טבת ה'תש"ט. ותקותנו לסדר גם כאן 

עיכנ"ל, וגם לעורר במק"א לעשות כזה. 



בטח באירלאנד הכל כשורה ויודיע עד"ז. כן מהו סוף דבר עם העסק 

השני שם )הנותן מתנה(. 

בברכת הצלחה רבה ופ"ש כל החבורה תי' 

המצפה לבשורות טובות בכהנ"ל

מ. שניאורסאהן. 

נח 

 ב"הפד,  כ"ג טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב 

וכו' מוהר"מפה שי' שד"ר

שלום וברכה!

במענה על מכתביו,

... )ה( נא להודיע מהנעשה במידלת בענין הלימודים וכן בענין תיקון 

הבית, ולכאורה ההשתתפות בכגון דא בחצי ההוצאות היא יותר מהראוי, 

ובפרט שהענין בריחוק מקום וכו'. ויתדבר עם הררב"ג שי'...

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש, המחכה למענה על כהנ"ל,

מ. שניאורסאהן

שיבוא  וכן  למחנו.  משלנו  ושו"ב  סופר  הבאת  בענין  הצעתו  נכונה 

ג"כ הרר"ס שי' ליבעראו, כי מוכרח לחשוב ג"כ ע"ד התחלת עבודה גם 

בקאזא ועוד. ולכן מטובו להודיע בהקדם ישר להררב"ג שי' את שם מי 

יזכירו ]ונ[שותיהם ושאר הידיעות הנחוצות לבקשת רשיון כניסה.

פד.  אג"ק ח"ד עמ' קלב, אגרת תתעד. 

פה.  ליפסקר

עי



נט 

י'פו שבט תשי"א

 הרב גורדצקי

STANTOINE 80 פריז

באילנא  להתחזק  כולנו  ואנו  אתם  הכן  נעמוד  בפרט  הילולא  ביום 

ועשיה  ישראל דכולא חד  ידי אהבת השם אהבת התורה אהבת  על  דחיי 

לעילא ולקבל ברכות הוי' שיעורר עלינו כולנו נשיאינו בעל הילולא בברכה 

מנחם שניאורסאהן מטובו למסור הנ"ל לכל אנ"ש.   

ס 

ב"הפז כ"ה שבט התשי"א

 הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"כ וכו' 

מוהרב"ג שי'

שלום וברכה: 

במענה על מכתביו מי"ז וי"ט שבט: 

הזמן,  במשך  ובטח  תק',  א'  על  הסכימו  על הבשו"ט, שלע"ע,  ת"ח 

כשיכניסו גם תקציב אפריקא בחשבון, יהי' אופן למלאות גם החסר לע"ע 

בהנ"ל. ועוד חזון למועד, ולד' התשועה. 

התקציבים בעתם נתקבלו, לדעתי כדאי הי' שהרה"ח כו' הר"ס שי' 

ליבעראוו יגיש תיכף מחדש. ובאופן שלא תוחלש בקשתו עתה ע"י מענה 

השלילית שקבל. 

פו.  מברק

פז.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

פרסום ראשון

עי



זה עתה נתקבל מכתבו מכ"ב שבט – ואחכה למכתבו מהיר המודיע 

שנסתדר הענין עם מר חסקין, ע"ד האספה אכתוב ימים אלו ביחוד. 

בפ"ש כל החבורה חי' וברכת הצלחה 

מ. שניאורסאהן

סי 

ב"הפח, כ"ו שבט, ה'תשי"א

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהור"ספט שי' שד"ר

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב שבט:

עוה"פ  תיכף  יגיש  שלדעתי,  שי'  הרב"ג  כו'  להרה"ח  כתבתי  כבר 

)לאיזה  יותר  טוב  אופן  באיזה  יחד  ויתייעצו  למאראקא,  לכניסה  בקשה 

עיר, שם מי להזכיר, וכיו"ב(. 

מאתנו,  כאו"א  שנוכל,   - ובזמנו  בעתו  הכל  שיהי'  יצליח  והשי"ת 

למלאות שליחותנו בעלמא דין, ומתוך הרחבה.. 

פח.  אג"ק ח"ד עמוד קסא, אגרת תתקב. 

פט.  ליברוב

עי



סי 

 ב"הצ,  ז' אדר א', תשי"א

ברוקלין

אל ידידינו אנ"ש הוו"ח אי"א נו"מ וכו' אשר 

בעי"ת פאריז. והקבוצים, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

שי'  בנימין  מוה"ר  וכו'  נו"מ  אי"א  הוו"ח  הרה"ח  ידידנו  ע"י 

גאראדעצקי נודעתי מהחלטתם הטובה לקבוע שיעור לימוד דא"ח באולם 

הלשכה פעם בשבוע בשתי חבורות אשר ישתתפו בזה אנ"ש מכל הקבוצים 

יפוצו מעיינותיך חוצה, עם כל  ובודאי ישתדלו לקיים המבוקש של  יחד, 

הקדמה  זהו  אשר  העבר,  כסלו  מיו"ד  במכתבי  כמבואר  שבזה  התנאים 

הכנה וכלי לביאת המשיח במהרה דידן.. 

סי 

 ב"הצא,  ט' אדר א', תשי"א

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 
מוה"ר שלמה שי'צב

שלום וברכה!

קבלתי הודעתו אשר, ת"ל, סוף סוף קבלו רשיון הכניסה למארוקו, 

ובודאי יתדברו עתה ע"ד פרטי נסיעתם עם הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א 

נו"מ וכו' מוה"ר בנימין שי' גאראדעצקי, ויהי רצון שיהי' הכל בעתו ובזמנו 

נר  תמיד,  נר  שם  להעלות  במארוקו,  תפקידינו  למילואי  מתאים  היותר 

מצוה שיאיר באור תורת החסידות על צד היותר טוב.. 

צ.  אג"ק ח"ד עמ' קעא, אגרת תתקטו. 

צא.  אג"ק ח"ד עמ' קעד, אגרת תתקיח. 

צב.  מטוסוב

עה



סי 

כ"חצג אדר א' תשי"א 

 הרב גורודצקי 

BOITA POSTAL 386-04 פריז

לשם  ובביאתו  כשייסע  לכאן  יטלגרף  צלחה  למרוקו  נסיעתו  תהא 

בברכה, מנחם שניאורסאהן.

סה 

א'צד אדר ב' תשי"א

 הרב גורודצקי

אצל וילשנסקי RUE BICHAT 49 צרפת

והצלחה  למרוקו  שבת  במוצאי  מוצלחת  לנסיעה  איחולי 

רבה בעבודתו שם בברכה, מנחם שניאורסון.

סו 

י"גצה אדר ב' תשי"א 

מודאגים אין מכתבים מקווה שהכל בסדר.

פורים שמח בברכה, מנחם שניאורסאהן. 

צג.  מברק

צד.  מברק

צה.  מברק

פרסום ראשון

פרסום ראשון

פרסום ראשון

עו



סז 

י"דצו אדר ב' תשי"א

 הרב גורודצקי 

 STANTOINE 80 פריז

לעבודה  מיוחדת  בהתעוררות  בשבת  וגם  בפורים  להתוועד  בבקשה 

בחינוך ביראת שמים בברכת פורים שמח, מנחם שניאורסאהן.

סח 

י"טצז אדר ב' תשי"א

 הרב גורודצקי  

RUE STANTOINE 80 פריז

באווירון  הבע"ל  ובשבוע  בספינה  השבוע  בסוף  שיסע  כדאי  לדעתי 

ויהי' בהצלחה ובברכה, מנחם שניאורסאהן.

צו.  מברק

צז.  מברק

פרסום ראשון

פרסום ראשון

עז



סט 

 ב"הצח,  ח"י אדר שני, ה'תשי"א

ברוקלין

 הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מוהרב"ג שי' 

שלום וברכה!

במענה על המברקה שלו שנתקבלה היום, הברקתי לו: 

"לדעתי כדאי שיסע בסוף השבוע בספינה או בשבוע הבע"ל באוירון, 

ויהי' בהצלחה ובברכה". 

... אבל אם לפי דעתו צריך להשאר עוד ימים אלו ויכול לפעול בזמן 

הזה יוכל להשאר ויסע באוירון בשבוע הבע"ל. והנני כופל ברכתי שתהי' לו 

נסיעה טובה וכשורה ויבוא צלחה. 

פרטים  כותב  שאינו  ולפלא  היום,  נתקבל  שני  אדר  מט"ו  מכתבו 

מהנעשה ונפעל באפריקא. והנני מקוה כי בימים אלו יתקבל מכתב מפורט. 

ואם לא כתב עדין עכ"פ יכתוב עתה ראשי פרקים. 

בטח קבל הקונטרס לפורים. 

בברכת הצלחה בכל 

מ. שניאורסאהן 

צח.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

עח



ע 

 ב"הצט,  יו"ד ניסן, ה'תשי"א

ברוקלין

 הוו"ח אי"א נו"מ מו"מ באמונה וכו' 

מהו"ר יעקב שי'ק הכהן

שלום וברכה!

עטליכע  מיט  איז  טעלעפאניש,  איבערגעגעבן  אייך  האב  איך  ווי   ...

והרה"ח  הרה"ג  פארשטייער  אונזער  יוראפ  פון  געקומען  צוריק  טעג 

וו"ח אי"א וכו' וכו' מוהר"ר בנימין שי' גאראדעצקי. ער האט געבראכט 

יוראפ און בפרט אין  וועגן אונזער ארבעט אין  אן אויספירליכן באריכט 

גייט אן-עין-הרע מיט אויסער געוויינליכער  צפון אפריקע, אז די ארבעט 

הצלחה, דאגעגן איז אבער צום באדויערן וואס דער פינאנציעלער מצב איז 

זייער געדריקט, בפרט אז דער דזשאינט האט פארקלענערט זיין סובסידיע 

פאר אונזער ארבעט.

דער  מיט  געווארן  איז  עס  וואס  וויסן,  ספעציעל  איך  וויל  דערפאר 

הלואה בא ידידנו מר יוסף שי' ראבינסאן, וואס זי איז פארבונדן מיט זיין 

השתתפות אין די הוצאות פון אונזער ארבעט אין אפריקע.

איך האף, אז ווען איר וועט אי"ה קומען וועט איר בריינגען בשורות 

טובות בהנוגע לפועל ממש.. 

צט.  אג"ק ח"ד עמ' רמ, אגרת תתקע. 

ק.  כץ

עט



עי 

 ב"הקא,  י"א ניסן, ה'תיש"א

ברוקלין

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 
מוהר"ש שי'קב

שלום וברכה!

... בנועם קבלתי הדו"ח מהב"כ וכו' וכו' מהורב"ג שי' ע"ד עבודת כ' 

נוסף על מש"כ ישר אלי. ומעלין בקדש.

 - עתה  במצבנו   - כשר  לחינוך  הזקוקים  כל  את  להקיף  שא"א  כיון 

מובן, אשר דין הקדימה לאלו שאין בזה סירכא )כמו עירוב למודי קודש 

וחול יחד וכיו"ב( ולאלו שאין להם חנוך כלל.

קורסען  ע"י  ומדריכים  מורים  להכשרת  ביחוד  לב  ותשומת   -

מתאימים וכיו"ב..

עי 

 ב"הקג,  י"ג ניסן, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

עוסק  נו"מ  אי"א  וו"ח  והרה"ח  הרה"ג  מידידנו  שמעתי  בנועםקד 

הנמרצה  עבודתו  דבר  על  גאראדצקי  שי'  בנימין  מהור"ר  וכו'  בצצ"ב 

קא.  אג"ק ח"ד עמ' רמב, אגרת תתקעב.

קב.  מטוסוב

קג.  אג"ק ח"ד עמ' רנג, אגרת תתקפב. 

קד.  תוכן דומה לכמה מרבני ועסקני הקהלות במרוקו. 

פ



בעבודתנו  והשתתפותו  בכלל,  התורה  והפצת  החזקת  בעד  והמסורה 

החינוכית במוסדות "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" בפרט.

והתקוה תאמצני כי כת"ר שי' עוד יוסיף אומץ בעבודתו הק' להגדיל 

תורה ולהאדירה.. 

עי 

י"בקה תמוז תשי"א

 הרב גורודצקי

STANTOINE 80 פריז

למסור לכל אנ"ש.

היהדות  בהחזקת  בהצלחה  ולהתעוררות  ולברכה  לחיים  לחיים 

והרבצת תורת הנגלה והחסידות, מנחם שניאורסאהן.

עי 

 ב"הקו,  כ"ו תמוז תשי"א 

ברוקלין. 

 הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' 

מוה"ר בנימין שי'

שלום וברכה!

תמוז,  טו'  מכ'(  )ב'  תמוז  מי"א  מכתביו,  קבלת  בזה  מאשר  הנני 

ואחרון  עד עתה,  עליהם  נתעכב המענה  ויט' תמוז, שמפני כמה סבות 

בזה  ואביע  תמוז,  מי"ט  במכ'  שכותב  במה  מתחיל  הנני  חביב,  אחרון 

קה.  מברק

קו.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

פרסום ראשון

פי



ברכתי ליום הבר מצוה של בנם שלום דובער שי' ביום ה' העבר, שיה"ר 

וזוג'  והוא  שבתורה,  ומאור  אור  ותורה  מצוה  בנר  וגדול  הולך  שיהי' 

תחי' יראו בו ובשאר ילידיהם שי' רוב נחת וענג, אידישן נחת חסידישן 

וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז דער אויבערשטער בלייבט  נחת. 

דער  אפ  זיי  צאלט  הכשר,  בחנוך  העובדים  ואלו  חוב,  בעל  קיין  ניט 

אויבערשטער אין זייערע אייגענע קינדער, שישבעו מהם רוב נחת בכל 

הפרטים. עכ"ל. 

ב( בטח כשיהי' חדשות בנוגע לנסיעתו למאראקא, וכן בנוגע לנסיעת 

הר"ס והרש"ז יודיעני, וחבל על אשר מתעכב הדבר כ"כ, כי, בכלל, איז ניט 

געזונטע זאך שב"כ הדזוינט והספרדים רואים שמתעכב כ"כ ביאת  קיין 

כת"ר לשם. 

ג( בנוגע לביקור מרת מרגלית באה"ק ת"ו, הנה כתבו לשם, ובנוגע 

להפרטים, עדיין לא הי' בכדי שיעשה להודע מהנעשה בשם. 

מאז,  וכמנהגו  תמוז,  ויג'  יב'  ע"ד  בעתונות  ג"כ  מאמר  הי'  בטח  ד( 

ישלח לכאן הקטע המתאים, 

ה( מכאיב למאד, מה שלאחר כל השו"ט והדו"ד עם ב"כ הדזוניט 

ולמרות מה שכת"ר האריך בהביאור בגודל נחיצות הדבר, הנה, לע"ע, 

הסכימו רק על סכום פעוט ביותר, אבל תקותי, שבמשך זמן לא רחוק 

הנה יעלה בידו לחזור עוה"פ על השו"ט ולהגדיל את הסכום בעד זמן 

בעתיד,  והתפתחותה  ההוה  בזמן  להעבודה  בנוגע  וק"ו  וכ"ש  העבר. 

בדרך  זה  הי'  הפעוט  הסכום  על  ההסכם  אשר  מבינים  הם  גם  ובטח 

הכרח, אבל לא שמודה לדעתם, ומזה הוא ג"כ גז"ש וק"ו בנוגע להת"ק 

וכו'. 

ו( מה שכותב ע"ד עבודה במרקה השפאנית, הנה פשוט שלא לקחת 

היא  העבודה   – שבעיקר  כיון  ליפסקאר,  הר"מ  את  ולא  הרש"מ  את  לא 

ימצאו  במדינתו  הנמצאים  אנ"ש  שבין  תקותי,  אבל  הצרפתית,  במרוקו 

גם כאלו המתאימים לעבודה במרקה השפאנית, ואף אם לא יהי' מעידית 

זיבורית איז  שבעידית, הרי שמענו מפי כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז אונזערע 

בעסער ווי זייערע עידית. 

ז( בנוגע להשובי"ם, עדיין לא קבלתי ידיעה מהם, ובטח יבוא וכו', 

וכת"ר מצדו בטח ישתדל שיהי' בניחותא ובלא מחלוקת. 

בברכת מז"ט לברמ"צ של בנו שי' והצלחה בעבוה"ק 

מ. שניאורסאהן פי



עה 

 ב"הקז,  י"ד מנ"א, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בענין מה ששואל גמ"ח בעסקו, הנה בטח ידוע זה לו מכבר שכ"ק 

ידי הלשכה  על  גמ"ח  קופת  זי"ע קבע  נבג"מ  זצוקללה"ה  מו"ח אדמו"ר 

לעזרת פליטים וסידורם, וקשה עלי לשנות את הסדר בזה ובפרט בדברים 

על  עתה  גם  הנה  אז,  הסדר  שהי'  וכמו  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  ע"י  שנקבעו 

כת"ר לפנות אל הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ב שי' 

גאראדעצקי, ובטח יעשה בזה כפי יכולת קופת הגמ"ח עתה, ומצדי הנני 

כותב לו ג"כ בזה..

עו 

י"חקח מנ"א תשי"א

 הרב גורודצקי 

RUE SAINT ANTOINE 80  פריז

נסיעה כשורה ובהצלחה מופלגה בברכה, מנחם שניאורסון.

קז.  אג"ק ח"ד עמ' תיא, אגרת א'קלא. 

קח.  מברק

פרסום ראשון

פי



עז 

 ב"הקט,  ה' אלול, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

וועלכן איר שרייבט, אז איר  איך האב ערהאלטן אייער בריוו, אין 

ביז איצט, און איך האף,  נפש  פון עגמת  געווארן, ת"ל,  זייט אויסגעהיט 

ניט האבן קיין  ווייטער  וועט אויך  ניסן, אז איר  י"ג  פון  לויט מיין בריוו 

היזק ועגמת נפש ח"ו און וועט קאנען אנזאגן גוטע בשורות וועגן דעם.

מיר האט אויך זייער געפרייט צו לייענען אין אייער בריוו, אז איר 

האט זיך משתדל געווען, אז פון דעם געלט וואס איז געבליבן פון אידישן 

אונזערע  פאר  סכום  באשטימטער  א  ווערן  איינגעטיילט  זאל  פאריין 

דעם  ווערטער  אין  באשרייבן  צו  שווער  ס'איז  מאראקא.  אין  ישיבות 

גרויסן זכות וואס מען האט דורך אנטייל נעמען אין עבו]דת[ החינוך אין 

מאראקא, בפרט, אז לויט די דארטיקע לעבנס אומשטענדן קען מען מיט 

פארהעלטניסמעסיק קליינע סומען אויפטאן גרויסע זאכן. פון דער אנדער 

זייט איז די אחריות פאר אונזערע ברידער אין מאראקא א פיל גרעסערע, 

נעמענדיק אין אכט, אז דער גייסטיקער באדן איז דארט צוגעגרייט, און 

מען דארף ניט קומען און קעמפן פא]ר[ דער אידיי פון חינוך הכשר, נאר 

ארגאניזירן  מ'זאל  נפשית,  תביעה  א  מיט  מאנען,  קומען  זיי  פארקערט, 

בא זיי א חינוך הכשר און ראטעווען זייערע קינדער; און זיי מאנען, מיט 

רעכט, פארוואס מ'גיט זיי ניט די פולע מעגליכקייט דערצו.

און פונקט ווי אין צדקה גשמית, איז ווי גרויס עס איז די אחריות פון 

מצות צדקה אפילו ווען מ'גייט צום ארימאן, על אחת כמה וכמה גרעסער 

איז די אחריות, ווען דער ארימאן קומט צוגיין און דערציילט זיין לאגע 

און מאנט כאטש אויף שטום-לשון פארוואס העלפט מען אים ניט ארויס.

על דרך זה ביתר שאת ויתר עז, איז אין צדקה רוחנית, וואס בשעת 

מ'איז מחי' אן אידיש קינד מיט תורה ומצות, איז דאן ברענגט מען אים 

ניט נאר לחיי עולם הבא, נאר מען מאכט אים אויך א גליקליך לעבן אין 

עולם הזה.

וועגן  בריוו,  אייער  אין  לייענען  צו  אינטערעסירט  אויך  האט  מיר 

האלאנד,  אין  הכשר  חינוך  פאר  ארבעט  צו  נויטיקייט  און  מעגליכקייט 

קט.  אג"ק ח"ד עמ' תנה, אגרת א'קעח. 

פי



פאריז  אין  אונזער לשכה  צו  דירעקט  זיך  ווענדעט  ביטע  דרויף  וועגן  און 

וכו'  נו"מ עוסק בצרכי ציבור  וו"ח אי"א  און בא-כוחינו הרה"ג והרה"ח 

און  לצדקה  מצדקה  משנים  אין  אבער  שי'.  גאראדעצקי  בנימין  מוהר"ר 

אין מערבים שמחה בשמחה, במילא די געלט וואס מ'האט באשטימט פאר 

וועט  איר  אז  האף  איך  און  אהין,  גיין  דארף  מאראקא  אין  ארבעט  דער 

קענען געפינען גענוג פאראינטערעס]יר[טע מענטשן אויפן ארט צו אנפירן 

די ארטיקע חינוך ארבעט אן מניעה פון געלט מיטלען. א טייל הכנסה קען 

ווי איר שרייבט,  וואס,  בויען אויף שכר לימוד, און דער עיקר  מען אויך 

וועט נאכן ערשטן יאר זיין א מעגליכקייט איינצושליסן די ארבעט אין דעם 

האלענדישן פאראייניקטן איידישן אפיל.

זיין אויפן  וועל איך בלי-נדר  ווי ח"י אלול און ערב ראש השנה  אזוי 

ציון פון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, איז אויב איר וועט מיר 

צושיקן די נעמען )צוזאמען מיט מוטערס נעמען( פון זיך און אלע אייערע ב"ב 

שיחיו, וועל איך זייענדיק אויפן ציון דערמאנען זיי להמצטרך להם.

זיין  אלץ  זאל  פרוי  אייער  בא  אז  וואונש,  דער  מיט  פארענדיק  איך 

כשורה און הריון ולידה זאל זיין בעתו ובזמנו ובנקל, און מיט איר צוזאמען 

מגדל זיין אלע אייערע קינדער לתורה לחופה ולמעשים טובים,

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

בייגעלעגט איז אויסצוג פון דער שיחה פון שבת מברכים ר"ח אלול, 

וואס איר וועט זיכער אויסניצן אויפן פאסנדן אופן.

עח 

 ב"הקי,  י"ט אלול, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

 הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' 

הרב"ג שי'

שלום וברכה!

שבו  ממקנאס,  טולידנו  ברוך  רפאל  וכו'  מהרה"ג  מכתב  מוסג"פ 

וכו'  מתחנן אשר לרגלי ההירוס שעושים החפשים במחנם וציד הנשמות 

במצודת העלי' לאה"ק ת"ו, אשר מקום המעבר הוא בצרפת, ולכן מבקש 

קי.  אג"ק ח"ד עמ' תצא, אגרת א'רו. 

פה



הקדש,  טהרת  על  שם  שיתחנכו  ילדים  למאות  שם  מקלט  מקום  שנפתח 

ומבטיח אשר מצדם מוכנים לעזור בכל האפשר וכו'. 

ומטובו להודיעני מה דיבר כת"ר שי' אתו ומה דעתו בהנ"ל...

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

עט 

כ"טקיא אלול תשי"א

 הרב גורודצקי 

STANTOINE 80פריז

ותחתמו,  תכתבו  טובה  לשנה  ברכתי  לאנ"ש  למסור  נא 

מנחם שניאורסאהן.

פ 

 ב"הקיב,  כ"ג מ"ח, ה'תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ 

 עוסק בצ"צ וכו' 
מהו"ר שלמה שי'קיג

שלום וברכה!

- כבר מסרתי ע"י הרב"ג שי', באשר לא הי' הזמן  ... בנוגע לשאלותיו 

גרמא לענות לו בהקדם, ובודאי כבר קיבל ההוראות שבזה במכתב הרב"ג שי'.. 

קיא.  מברק

קיב.  אג"ק ח"ה עמ' לא, אגרת א'רנ. 

קיג.  מטוסוב

פרסום ראשון

פו



פי 

 ב"הקיד,  ה' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח חו"ב צנמ"ס עוסק בצ"צ באמונה 

ר"מ ור"י וכו' מוה"ר יהודא זאב הלוי שי'קטו 

שלום וברכה!

ללשכתנו  ישר  לכתוב  מטובו   - בישיבתם  משגיחים  או"א  ע"ד   ...

בפאריז התנאים שמשני הצדדים שבזה.. 

פי 

י"דקטז כסלו תשי"ב

 הרב גורודצקי

STANTOINE 80 פריז

בברכה,  לעילא  ועשי'  טובות  בהחלטות  שמחה  טוב  יום  גוט 

מנחם שניאורסאהן.

קיד.  אג"ק ח"ה עמ' נח, אגרת א'עדר. 

קטו.  סגל, מנצ'סטר. 

קטז.  מברק

פרסום ראשון

פז



פי 

ח'קיז טבת תשי"ב

 הרב גורודצקי 

 RUE STANTOINE 80 פריז

בטח נוסע באווירון גדול והשי"ת יתן נסיעה כשורה והצלחה מופלגה 

בעבודתו בברכה, מנחם שניאורסאהן.

פי 

 ב"הקיח,  י"ב טבת, תשי"ב

ברוקלין.

ועד מושב כפר חב"ד, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מכ' כסלו, הנה שלחתי להם מברק וז"ל "ענין קרן 

השמיטה דסוכנותקיט מיוסד על דברי )ד"ר( שווארץ לגאראדעצקי ומבקר 

עתה באה"ק, בברכה, חתימתי": ...

קיז.  מברק

קיח.  אג"ק ח"ה עמ' קלג, אגרת א'שמג. 

קיט.  ראה אג"ק ח"ה עמ' כח, אגרת א'רמז. 

פרסום ראשון

פח



פה 

 ב"הקכ,  י"ז טבת, תשי"ב 

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' 
מוהר"ר ]שניאור זלמן[ שי'קכא

שלום וברכה!

בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  הוו"ח  מהרה"ח  שקבלתי  הידיעה  כפי   ...

מוה"ר בנימין שי' גאראדעצקי, הנה כת"ר שי' כבר קיבל הרשיון לנסיעת 

מרוקה, ומצטער הנני שמתעכב הענין כ"כ, בה בשעה אשר בכל יום ויום יש 

לפעול שם גדולות ונצורות..

פו 

 ב"הקכב,  ג' שבט, ה'תשי"ב 

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עסקן רב פעלים וכו' 

הנדיב מו"ה שמואל שי' טולדנא,

שלום וברכה!

לעזרת  האירופית  הלשכה  מנהל  בא-כוחי,  הרצאת  לקבל  לי  נעם 

עוסק  נו"מ  אי"א  וו"ח  והרה"ח  הרה"ג  בפאריס,  אשר  וסידורם  פליטים 

בצרכי ציבור באמונה וכו' מוהר"ר בנימין שי' גורודצקי, על דבר ביקורו 

במחנם.

קכ.  אג"ק ח"ה עמ' קמא, אגרת א'שמח. 

קכא.  טאובל

קכב.  אג"ק ח"ה עמ' קצט, אגרת א'שצט. 

פט



ופעולותיו  כבודו  מעלת  של  הטוב  שמעו  לשמוע  שמחתי  וביחוד 

הטובות להחזקת התורה והיהדות בקהלתם, ובפרט בעניני החינוך הכשר, 

וקביעות עתים לתורה ברבים.

ישיבה  לבנות  התעוררות  דבר  על  הידיעה  בלבי  שמחה  הוסיפה  גם 

ותלמוד תורה ברוח התורה והמסורה.

והנה למותר להאריך לדכוותי' בגודל הזכות והמצוה להיות ממזכי 

הרבים, אשר זכות הרבים תלוי בו, ונאמן הוא בעל מלאכתו לשלם שכרו 

בזה ובבא.

הנה  והתפתחותו,  בגידולו  הניכר  חי  דבר  ככל  ותקותי חזקה, אשר 

גם עבודתו הטובה תלך הלוך וגדול מחיל אל חיל, על ידי תוספת כח ועוז 

בהשתדלותו הוא ובהשפעתו על אחרים. והשם יתברך ויתעלה ישפיע עליו 

בעבודתם  הן  והצלחה  ברכה  שפעת  הקדש  בעבודת  המשתתפים  כל  ועל 

הציבורית והן בעניניהם הפרטיים בטוב הנראה והנגלה מנפש ועד בשר.

אשמח לקבל בשורות טובות מהגדלת והרחבת פעולותיהם הטובות, 

החסידות  בתורת  והן  הנגלה  בתורת  הן  ברבים  לימוד  שיעורי  בהוספת 

ישראל  ובנות  בני  לבות  לקרב  הטובה  ובהשתדלותם  שבתורה,  המאור 

לאביהם שבשמים.

בפ"ש וברכה לכל החבורה.

פז 

 ב"הקכג,  ג' שבט, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנכבד ונעלה, איש ירא אלקים, עסקן 

 רב פעלים, 

הנדיב מו"ה משה שי' לבנדה

שלום וברכה!

עס האט מיר געפרייט צו באקומען א באריכט פון מיין פערזענליכן 

הילפס-ביורא,  אייראפייאישן  אונזער  פון  דירעקטאר  און  פארשטייער 

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' מוהר"ר 

בנימין שי' גאראדעצקי, וועגן זיין באזוך אין מאדריד.

קכג.  אג"ק ח"ה עמ' ר, אגרת א'ת. 

צ



באזונדערס האט מיר געפרייט צו הערן וועגן אייער וויכטיקע ארבעט 

לטובת הכלל, אז איר און אייער פרוי תחי' האבן מקדיש געווען א בית-

הכנסת לטובת הקהל, וכו', און אז איצט האט איר זיך אונטערנומען צו 

מאכן א גרויסן תיקון אין אייער קהלה דורך גרינדן א כשר'ע קיך, און האט 

פאר דעם צוועק מקדיש געווען א פאסנדע הויז אין צענטער פון שטאט.

עס איז איבעריק מאריך צו זיין וועגן דעם גרויסן זכות און מצוה צו 

זיין פון די מזכי הרבים, ובפרט אין אזעלכע וויכטיקע ענינים ווי די וועלכע 

כנסיות  בתי  שמייחדים  מי   - שברך  מי  תפלה  דער  אין  דערמאנט  ווערן 

לתפלה גו' ופת לאורחים גו', וואס מתן שכרו בצדו - הקב"ה ישלם שכרם 

גו' וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם.

איך וויל אבער אויסדריקן מיין האפנונג און אונטערשטרייכן, אז ווי 

יעדע לעבעדיקע זאך, וועט אויך אייער גוטע ארבעט האלטן אין וואקסן, 

און אז איר וועט פארגרעסערן אייערע באמיאונגען אין אלע ענינים לטובת 

ארטיקע  די  צווישן  סיי  אידישקייט  און  תורה  פארשטארקן  צו  הכלל, 

איינוואוינער, סיי צווישן די שטודירנדע יוגנט.

דער אויבערשטער בלייבט ניט קיין בעל-חוב, און ער וועט אייך אויך 

ארבעט  אייער  אין  סיי  זיין  מצליח  און  ברכות  בשפע  זיין  משפיע  זיכער 

לטובת הכלל, סיי אין אייערע אייגענע ענינים, בגשמיות וברוחניות.

עס וועט מיר זייער פרייען צו הערען ווייטערע גוטע נייעס וועגן אייער 

ארבעט.

בברכה.

פח 
 ב"הקכד,  כ"ה שבט, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הנדיב הנעלה, איש ירא אלקים, עסקן נמרץ ורב פעלים 

מוכתר במדות תרומיות וכו' הא' יצחק ני"ו אלמאליח

שלום וברכה!

מכתבו מיום 13 לחודש פברואר הגיעני, ובו כותב אשר הי' בן לויתו 

של בא-כוחנו הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצצ"ב וכו' מוהר"ר בנימין 

עד"ז  לי  כתב  גארדצקי  הרב  גם  וכו'.  בכפרים  בנסיעותיו  גארדצקי,  נ"י 

קכד.  אג"ק ח"ה עמ' רלג, אגרת א'תלג. 

צי



והרבה בשבחו של כ' בעד עבודתו הטובה והמסורה לעזרת מוסדות הק' 

אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש.

ולמותר לי להביע תודתי לכ' עבור זה, כי אמרו רבותינו ז"ל "שכר 

מצוה - מצוה", היינו המצוה עצמה הוא השכר היותר גדול.. 

פט
 ב"הקכה,  ה אדר, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ וכו' 

מו"ה משה דוד שי'קכו שו"ב

שלום וברכה!

בהיות בא-כחנו הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצצ"ב וכו' מוהר"ר 

בנימין שי' גאראדצקי במדריד נפגש שוב עם כ"מ שי' וכתב לי אדותיו ועל 

חילו  ויישר  בעיר,  כשר  תבשיל  בית  יסוד  בענין  מכ"מ  שקבל  הסיוע  דבר 

בדבר  מתענין  אתר  על  בהיותו  ובטח  הרבים.  לזכות  ומצוה  תורה  בעניני 

שיסודר באופן טוב ויהי' דבר של קיימא. ות"ח על הודעתו בשורות טובות 

מזה..

צ 
י"דקכז אדר תשי"ב 

 הרב גורודצקי  
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למסור לכל הקיבוצים בברכת פורים ולהרבות בשמחה ואורה תורה 

ולהמשיכן בכל השנה, מנחם שניאורסאהן

קכה.  אג"ק ח"ה עמ' רמט, אגרת א'תנ. 

קכו.  שילדקרויט 

קכז.  מברק

פרסום ראשון

צי



צי 

 ב"הקכח,  טז, אדר, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

 הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצצ"ב וכו' 

הרב"ג שי'

שלום וברכה!

ביהמ"ד  את  קראו  כי  נצטערתי  אדר,  ה'  מיום  מכתבו  על  במענה 

לרבנים כו' בשם "בית יוסף יצחק", ולפלא שלא הודיעוני מקודם עד"ז.

ובנוגע להבא, הנה יש להשאיר את המוסד בלי שם, כמקודם, כמו 

בשם  לקראו  או  ובידיעתו,  דין  בעלמא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בחיי  שהי' 

"אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש". והא' טוב יותר.

והנני  הקיבוצים,  בין  ופירסמו  לפורים  שלי  בהמברק  נתקבל  בטח 

מצפה לשמוע טובות מההתועדות דפורים וכו'. 

בברכת הצלחה.

צי 

ב"הקכט, ח' ניסן, ה'תשי"ב

הוו"ח אי"א נו"נ משאו ומתנו באמונה וכו' 

מהור"י שי'קל הכהן

שלום וברכה!

אי"א  וו"ח  והרה"ח  הרה"ג  אנגעקומען  איז  וואך  פאריקע  ענדע   ...

וועלכער  פאריז,  פון  גאראדעצקי  שי'  בנימין  מוהר"ר  וכו'  בצצ"ב  עוסק 

קכח.  אג"ק ח"ה עמ' רנט, אגרת א'תנח. 

קכט.  אג"ק ח"ה עמ' חצר, אגרת א'תצח. 

קל.  כ"ץ 

צי



מיר  האט  ער  צוריק.  צייט  קורצע  א  מיט  מאראקא  באזוכט  אויך  האט 

געבראכט אן אויספירליכן באריכט פון אונזער ארבעט, מיט צוויי בולט'ע 

עקסטרעמען: פון איין זייט גייט די ארבעט בהצלחה גדולה ב"ה, און פון 

נויט אין מיטלען אנצופירן די ארבעט און  זייט די גרויסע  דער צווייטער 

אויסברייטערן זי וואס מער און מער.

איך האף, אז לויט אייער גוטן מנהג פון א סך יארן, וועט איר אויך 

געלעגנהייט  דער  בא  פסח.  אויף  צוזאמען  אונז  מיט  זיין  צו  זען  היי-יאר 

וועט איר אויך קענען הערן מער פרטים וועגן הרב גאראדעצקי'ס באריכט. 

איך דערמאן עס איצט אין דער האפנונג, אז אפשר וועט איר קענען פארן 

ארויספארן אהער ווידער אויפנעמען די פראגע מיט דער אויבנדערמאנטער 

וואס  הילף,  באדייטנדע  א  באקומען  צו  כדי  אויך,  אנדערע  אדער  חברה 

וואלט געווען א דבר בעתו..

צי 

 ב"הקלא,  כ"ה אייר תשי"ב 

ברוקלין

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכ'ו 

מוה"ר בן ציון שי' שד"ר 

שלום וברכה! 

ידו. ומסרתי את  ... נ"ב: נתקבל מכתב מר עלינסון שי' שנשלח על 

הענין להלשכה בפאריז לחפש שם איש מתאים לתפקיד זה, אבל לפי דברי 

הרה"ח הרב"ג שי' שנמצא עתה כאן, הנה אינו רואה מי מאנ"ש שי' שיסע 

לשם. ומביא ראי' לדבריו ממה שהיתה כבר הצעה כגון זו מכבר בנוגע לעיר 

ליאן, ואין איש נוסע לשם. 

קלא.  נלכה באורחותיו עמ' 80. 

צי



צי 

 ב"הקלב,  יו"ד תמוז, תשי"ב 

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד ד' 

עליהם יחיו

שלום וברכה!

שמונח  מכבר  זה  הנה  פונד,  בריטיש  צענטראל  מענין  במ"ש  ז(   ...

עם  בקשור  לעמוד  הם  וצריכים  בפאריז,  מהלשכה  ותזכיר  מכתב  אצלם 

הלשכה  ושל  שלהם  המכתבים  יבלבלו  שלא  בכדי  בפאריז,  שלנו  הלשכה 

דפריז זע"ז..

צה 

 ב"הקלג,  יו"ד תמוז, תשי"ב 

ברוקלין.

 מחות' הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 
מוהר"ר אברהם יהודא שי'קלד

שלום וברכה!

שם  יש  אם  ובשאלתו  בפריז,  אשר  דא"ח  להביכלעךקלה  בנוגע   ...

אברכי אנ"ש המסוגלים לעבודת השתדלות בענין זה, הנה מובן כיון שהם 

הם  מבינים  אבל  השפעתם,  על  לסמוך  אין  נכרי'  בארץ  וגרים  פליטים 

קלב.  אג"ק ח"ו עמ' קפא, אגרת א'תרחצ

קלג.  אג"ק ח"ו עמ' קפב, אגרת א'תרצט. 

קלד.  חן

קלה.  מעזבון אביו הרה"ג הרה"ח הרד"צ חן. ראה אגרת א'תשמט. 

צה



בביכלעך דא"ח ובטח יוכלו להות לעזר אם יוצרכו להבנתם ועקספערטיזע 

בפריז,  לשכתנו  ע"י  אליהם  ישר  או  לפנות  שי'  כהדר"ג  ויכול  שלהם, 

אז  אבל  פעווזנער,  שי'  הלל  מוה"ר  הרה"ח  הוא  לזה  המסוגל  והאברך 

בקשור  שיבואו  בפריז  השפעה  בעלי  כת"ר  למכירי  להודיע  צריך  בטח 

עמהם, ואפשר הי' כדאי שיושלחו הביכלעך, בתחילה - לכאן, אם עי"ז 

תוקל ההשתדלות - בטענה, שבכאן נמצא מרכז חסידות חב"ד הכתבים 

השייכים לזה וכו'.. 

צו 

 ב"הקלו,  יו"ד תמוז, תשי"ב 

ברוקלין.

התלמידיםקלז הוו"ח אי"א מו"ה...

שלום וברכה!

במענה על מכתבם שדברו עם הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק 

נסיעתם לצרפת ללמוד  בנימין שי' גאראדעצקי אודות  וכו' מוה"ר  בצ"צ 

שם בישיבת תומכי תמימים:

ונתונים  מסורים  להיות  צריכים  ישיבה  ותלמידי  בחורי  בכלל  הנה 

דעת  לשאול  הם  צריכים  לראש  לכל  ובמילא  וסדרי',  הישיבה  להנהלת 

עשו  אשר  החיל  ואת  כשרונותיהם  את  יודעת  שהיא  כיון  בזה,  ההנהלה 

בלימודם עד עתה, ואם כן הדבר אשר כבר התדברו עם ההנהלה דישיבת 

אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש, במכנז, וגם הם מסכימים שנכונה נסיעתם 

לפאריז, אזי יהי רצון מהשי"ת שיהי' בהצלחה, ובלבד שיקחו על עצמם 

תכתוב  ואז  שמים,  וביראת  בתורה  בלימודם  והתמדה  שקידה  תוספת 

גאראדעצקי  שי'  מוהר"ב  וכו'  וכו'  והרה"ח  להרה"ג  ישיבתם  הנהלת 

לפאריז על דבר סידור הניירות. והשי"ת יצליחם..

קלו.  אג"ק ח"ו עמ' קפד, אגרת א'תשא. 

קלז.  במקנס

צו



צז 

י"אקלח תמוז תשי"ב

 הרב גורודצקי 
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וסגולה  גאולה  בימי  בהתעוררות  התוועדות  הקיבוצים  לכל  למסור 

הבע"ל והשתדלות בהפצת תקנות בעל השמחה, מנחם שניאורסאהן.

צח 

 ב"הקלט,  כ"ח מנ"א, תשי"ב 

ברוקלין.

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

מוה"ר סעדי' שי'קמ שד"ר

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מכ' וכ"א מנ"א ורשימת הנפנה ומשותף 

מח' תמוז, וכן נתקבל הודעת המשרד שקבלו ממנו, ובל"נ כשאהי' על הציון 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אקרא את הרשימה.

ביותר,  רב  זמן  זה  שלו  רשיוןקמא  של  הענין  שנמשך  על  אני  מצטער 

ולפלא שאין מזרזין זא"ז כדבעי למהוי מתאים לדרישת הענין ובפרט שגם 

נמצא  וכו' מוהרבא"ג שי'  עוסק בצ"צ  נו"נ  והרה"ח הוו"ח אי"א  הרה"ג 

עתה במחנם, וידועים לו הדרכים בזה, ואין צועקין על העבר, ולא באתי 

קלח.  מברק

קלט.  אג"ק ח"ו עמ' רצה, אגרת א'תתב. 

קמ.  ליברוב

קמא.  להגירתו למרוקו. 

פרסום ראשון

צז



אלא להעירו בנוגע להבא, ויה"ר שתהי' כל העכבה לטובה ועת לכל חפץ, 

ובכ"א תהי' הצלחה בגו"ר הן בענינים הכללים והן בענינים הפרטים.. 

צט 

כ"טקמב אלול תשי"ב 

 רבי גורודצקי אצל גוראריה 

פיירברגר 22 תל אביב

בעסקנות,  מופלגה  ותחתם בהצלחה  טובה תכתב  לשנה  צלחה  באו 

מנחם שניאורסאהן.

ק 

 ב"הקמג,  כ"ח תשרי, תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור בעל מדות 
תרומיות ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'קמד

שלום וברכה!

נהניתי  וכן  וכו',  השנה  בברכת  המברק  קבלת  לאשר  הנני  בתודה 

לקבל פ"ש מכבודו על ידי בא-כחי מנהל לשכת הפליטים הרה"ג והרה"ח 

וו"ח אי"א עוסק בצרכי ציבור וכו' מוהר"ר בנימין אלי' שי' גורודצקי.

ואף כי מוכרחני להגיד האמת שאחרי שיחתנו בכל זה היתה תקותי 

שהמוסדות המתאימים יקחו על עצמם את כל הוצאות הבנין לעלית הנוער 

קמב.  מברק

קמג.  אג"ק ח"ז עמ' ו, אגרת א'תתעד. 

קמד.  שז"ר 

פרסום ראשון

צח



בכפר חב"ד, כיון שידוע לכלנו מצב אנשי הכפר שאין ביכלתם לשאת בעול 

זה, וגם הקופה כאן עמוסה חובות, ובשים לב להחומר המיוחד שמהוים 

אנשי חב"ד וזהו הנסיון הראשון לייסד מושב ברוחם ובאפים, וראויים היו 

למתנה שיתנו להם בנין,

אבל כיון שכנראה לא הי' בידו לפעול זה, מוכרחני להסכים על האופן 

ובתנאי  ההוצאה  כל  את  לע"ע  יתנו  שהמוסדות  היינו  שבהצעתי,  השני 

ידי בא כוחי הנ"ל, הרב  ומילאתי את  שאחזיר מחציתהקמה במשך הזמן. 

גורודצקי שי', בתור מנהל לשכת הפליטים, לחתום באופן רשמי על חוזה 

מתאים לתנאים אם דרוש חוזה כזה, וכן להתדבר על דבר פרטי התנאים, 

היינו אופני התשלומים וזמניהם. אקוה אשר גם בזה יתן כבודו את עזרתו 

במילואה.

בכבוד ובברכה לבריאות הנכונה המחכה לבשו"ט  - מכתבי בברכת 

השנה בטח נתקבל במועדו.

קי 

 ב"הקמו,  אדר"ח טבת, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 
מוהרנ"ן שי'קמז

שלום וברכה!

... יא( בנוגע לסדר הבחינות שכותב במכתבו, אפשר הי' כדאי שעכ"פ 

פעם או פעמיים בשנה, יסדרו בחינות בהשתתפות גם אלו שמבחוץ - היינו 

וכו'  הפליטים  מרבני  או  העיר  מרבני  אם   - דהישיבה  והר"י  מהר"מ  לא 

הרה"ג  עם  בזה  יתייעץ  ולכן  פאליטיש  דורכגעהאלטען  שצ"ל  )וכמובן 

והרה"ח נו"נ אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוהרב"א שי' גרדצקי( והתועלת בזה 

הוא לענין פרסום הישיבה, ובטח גם לענין אוסף כספים, הפרסום במדינות 

אחרות וכו'... ...

קמה.  ראה אגרות א'תשט. א'תתקעח. א'תתקפה. ב'רמב. 

קמו.  אג"ק ח"ז עמ' קב, אגרת א'תתקע. 

קמז.  מוה"ר ניסן נמנוב

צט



קי 
 ב"הקמח,  א' טבת, תשי"ג

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ 

מו"ה יוסף שי' בן מימון

שלום וברכה!

יכול  וכיון שאין מזכירי  ה' כסלו העבר,  בעתו קבלתי מכתבו מיום 

לכתוב בשפה השפנית, הנני מוכרח לכתוב לו בלשון הקדש אשר בטח יבין 

תוכן מכתבי, והוא:

כאשר הי' פה זה לא כבר, בא-כחי הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק 

הפעם  עוד  אתו  דברתי  גאראדעצקי  שי'  אלי'  בנימין  מוהר"ר  וכו'  בצ"צ 

ימים  כעשרה  וזה  במאדריד,  הסטודענטען  של  האכל  בית  למצב  בהנוגע 

לתקן  בו  שתלוי  מה  שמה  יעשה  ובטח  לפאריז,  גאראדעצקי  הרב  שחזר 

המצב, ואם בינתים נתחדשו איזה פרטים בזה, מטובו להודיע אודות זה 

ישר להרב גאראדעצקי, למען למהר את הדבר. ולשלוח העתקה לכאן..

קי 
 ב"הקמט,  ט"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

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

מוה"ר סעדי' שי'קנ שד"ר

שלום וברכה!

הקבלות  קבל  כבר  ובטח  הרשימות.  עם  מכתבו  קבלתי  בעתו 

מהמשרד. ועתה קבלתי הודעתו שכבר נמצאת הוויזה אצלו - למרוקהקנא.

קמח.  אג"ק ח"ז עמ' קז, אגרת א'תתקעב. 

קמט.  אג"ק חכ"א עמ' קפ, אגרת ז'תתקלז. 

קנ.  ליברוב

קנא.  ראה לעיל אגרות תתעד. תתקב. א'קס. א'תיח. א'תתב. ז'תתצז. ז'תתקנז. ז'תתקסג. וכך לאחר 

ק



ובמענה על שאלתו באופן הנסיעה והפרטים אשר בזה, הנה יתדבר עם 

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרב"א שי' גאראדעצקי. ואם יש 

אפשריות לתקן בבקורו במדריד דרך נסיעתו בהנוגע להכשרות של הסטודענטין 

שם, אז אפשר כדאי שיסע דרך שם, אבל אם ענין זה אינו נוגע למעשה, הרי 

יכול לנסוע אם באוירון, בהסכם דעת הרופא שיבקר מצב בריאותו, או באני'.

בנוגע להמקום בו יסדר עבודתו וכן תנאי עבודתו, הרי ידוע עד כמה 

דייקו נשיאינו בכלל וכ"ק מו"ח אדמו"ר בפרט בענין הסדר בכל דבר ודבר. 

ולכן יתדבר בפאריז עם הרה"ג והרה"ח כו' הרבא"ג שי' העומד בקישור 

הן עם ב"כ הדזוינט והן עם אנ"ש שי' הנמצאים כבר על אתר, לסדר את 

כל הדברים באופן היותר מועיל להעבודה שהוא במילא ג"כ באופן היותר 

טוב בשביל כאו"א מהעובדים. והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו למלאות 

תפקידו מתוך הרווחה והרחבה אמיתית.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש - המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

קי 

 ב"הקנב,  כ"א טבת, תשי"ג

ברוקלין.

מר משה שי' קול

שלום וברכה!

ולשוחח  פנים  אל  פנים  כבודו  את  להכיר  ההזדמנות  לי  נעמה 

נהניתי  בפרט  עמנו.  מבני  חשוב  לחלק  הנוגעות  הבעיות  ע"ד  אתו 

ת"ו  באה"ק  חב"ד  דתנועת  השונים  במקצועות  רואה  אשר  לשמוע 

מקום לעבודה משותפת וסיוע ניכר מצדו,

והענינים הם:

ספרי',  חב"ד  בכפר  לחקלאות  ספר  בית  מוסד  להקמת  בנוגע  )ג(   ...

אשר בהתאם למשא ומתןקנג שהתנהל בזה יתגשם ענין זה בעזרת משרדו, 

השתדלות של שנתיים הצליח לקבל רשיון כניסה לשליחותו במרוקו.

קנב.  אג"ק ח"ז עמ' קיט, אגרת א'תתקפה. 

קנג.  ראה אגרות א'תתעד. א'תתקעח. 

קי



משרד עלית הנוער, הנה הביע כ' השערתו אשר הזמן הדרוש להקמת הבנין 

הוא בערך חצי שנה אם יהי' בנין שוידי, או זמן ארוך קצת יותר אם בנין 

רגיל. כאמור, ימציא משרד עלית הנוער את הכסף הדרוש לבנין מוסד זה, 

סילוקה  בעד  אחראי  שאני  להלואה  תחשב  הכסף  מחצית  אשר  ובתנאי 

במשך חמש שנים.

המשא  בהמשך  יוגבלו  שבזה  והפרטים  והאופנים  התשלומים  זמני 

ומתן שינהל בזה בא-כוחי הרב גורודצקי שי' עם כ' או עם בא-כוחו ...

קה 

 ב"הקנד,  כ"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 
מוהרנ"ן שי'קנה

שלום וברכה!

... נ"ב: דברתי עם הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ מוהרבא"ג שי' קודם 

איזה  שיהי'   - באפשרי  ואם  לכאן  בנסיעתו  השתדלות  ע"ד  מפה  נסיעתו 

ימים קודם יו"ד שבט, ולפלא שאין הוא מזכיר במכתבו כלום עד"ז. ... 

קו 

ט'קנו שבט תשי"ג

 הרב גורודצקי אנ"ש
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ביום הילולא נחזק התקשרות ובעשייה בפועל דנשיאנו אשתכח גם 

בעולם הזה יתיר מבחיוהי בברכה, מנחם שניאורסאהן.

קנד.  אג"ק ח"ז עמ' קכט, אגרת א'תתקצב. 

קנה.  מוה"ר ניסן נמנוב

קנו.  מברק

פרסום ראשון

קי



קז 

 ב"הקנז,  כ"ה שבט, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 
מהור"ש שי'קנח

שלום וברכה!

הכריז  דאהלי"י  מהמלמדים  שאחד  ממ"ש  במאד  נהניתי  ט(   ...

בשארי  שגם  טוב  ומה  הענין.  ותיקן  והמזוזות  התפילין  שיבדקו 

המקומות יהיו מתענינים בזה. וכדאי שיתדבר עם הרה"ג והרה"ח כו' 

הרבא"ג שי' ע"ד תקציב מיוחד לתועלת זו. וכדאי ההוצאות והטרחה 

ומענינא  על החינוך.  ג"כ  יפעול  ע"ז שבודאי  ונוסף  גודל הענין.  בשביל 

דיומא - הנה כדאי להתענין במנהגם על אתר בנוגע לפסח ובפרט בענין 

שמורה.

חילוק  בזה  אין  ואם  לאחדים.  נתנו  שעברה  בשנה  שגם  וכמדומה 

דמערבאי ומדינחאי, היינו אשכנז וספרד - אולי כדאי ליתן בתור תשורה 

להעומדים בראש באהלי"י והתחילו לנהוג במנהגי חב"ד - מצות שמורה 

לאפיקומן עכ"פ. ובטח גם בזה יתדבר עם הרה"ג והרה"ח כו' מוהרבא"ג, 

שי ...' ..

קנז.  אג"ק חכ"א עמ' קצד, אגרת ז'תתקנג.

קנח.  מטוסוב

קי



קח 

 ב"הקנט,  אדר"ח אדר, תשי"ג 

ברוקלין.

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

מוהרבא"ג שי'

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מכ"ה שבט... מובן מעצמו, שלהעביר אחד 

כלל,  מקום  לזה  אין  ת"ו,  לאה"ק  שהוא  כמו  במרוקו  שלנו  המוסדות 

ממוסדות  החוץ  מן  נערים  לקבץ  תועלת  ג"כ  רואה  איני  גיסא  ולאידך 

אחרים ולסייעם בעלי' לאה"ק ת"ו, שאין זה מתפקידו של ליובאוויטש, 

שהתלמידים  הוא  עתה  גם  דעתי  הוא  וכן  קול,  מר  עם  שדברתי  ומה 

פרס,  בתור  זה  להם  ליתן  יש  פרט,  באיזה  שיצטיינו  אלו  שלנו  במוסד 

זה באופן  ולפרסם את  עולים הם לאה"ק ת"ו  ידינו  ועל  שבהשתדלותינו 

המתאים בין שאר התלמידים וכן בין יהודי מרוקו, אשר ע"י הלימוד משך 

זמן באהלי"י מקבלים ג"כ האפשרות - באם הנהלת אהלי"י תמצא לנכון 

העלי'  שנפסקה  שאע"פ  לי  אמר  קול  שמר  ובפרט  ת"ו,  לאה"ק  לעלות   -

של זקנים ואינם מסוגלים לעבודה וכו' אבל הורי התלמידים שיעלו, יתנו 

לההורים רשיון העלי' במשך שנתיים...

ו( כתבתי למהר"ש שי' בנוגע לנתינת שמורה לעוזרינו במרוקו ובטח 

הסידור  ע"ד  להנ"ל  כתבתי  כן  בזה,  עצה  יחד  ויטכסו  המכתב,  לו  יראה 

שלעתים קבועים יודפס במכ"ע וירחונים במרוקו איזה ידיעות, אם ע"ד 

עבודת חב"ד שם או עכ"פ בכלל ע"ד חסידות און דעם ארום, ובטח גם בזה 

ישתדלו למצוא עצה להדפסה ופרסום באופן המתאים.

ושמה  חברה  במרוקו  התקיימה  זמן  שמשך  כבר  לא  זה  נודעתי  ז( 

מכל  שישלחו  הי'  ומהנכון  ספרים,  כו"כ  הו"ל  והם  ישנים"  שפתי  "דובב 

יודע מי, אם כת"ר או  ספרים אלו טופס אחד לכאן, בתור תשורה, איני 

מהר"ש טוב יותר שיתעסק בזה להביא לפועל, כמדומה שמראשי החברה 

הוא הרב טולדני ממכנז והרב מהרש"ז הכהן מקסבלנקה, ובטח על אתר 

יודעים זה ברור.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש אנ"ש שי' במרוקו.

קנט.  אג"ק ח"ז עמ' קסז. אגרת ב'כח. 

קי



קט 

 ב"הקס,  י"ג בחודש הגאולה, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

שלמא רבא להאי גברא רבא הרה"ג 

והרה"ח וו"ח אי"א איש חי רב פעלים 

בר אוריין ובר אבהן ומרא דעובדין 

טבין בנש"ק וכו' כבוד הדרת גאונו 

מוהר"ר ישראל שליט"א אביחצירא

שלום וברכה!

בעתו נתקבל מכתבו וגם שמחתי לקבל פ"ש מכהדר"ג שליט"א על 

ידי הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור וכו' וכו' מוהר"ר 

כי  ובעיקר שמחתי לשמוע מפי הרבא"ג שי'  גורודצקי,  בנימין אלי' שי' 

]אין[ לכת"ר כל תרעומות עלי ואפילו לא טינא בלב שאין כוונתיקסא אלא 

כוחותיו  להקדיש  דא  בזכותא  ומחויב  אחד  כל  צריך  ולדעתי  לטובה. 

שרירא  ר'  של  הידועה  באגרת  וכמובא  בדד,  לישב  ולא  הכלל  לטובת 

גאון, אשר כשבא רב לבבל והגיע למקום תורה לא קבע שם מושבו אלא 

אדרבה הלך למקום שאין בו תורה והקדיש כוחותיו לגדור גדר בבקעה 

אשר מצא. ...

קס.  אג"ק ח"ז עמ' רכג, אגרת ב'פג. 

קסא.  ראה אגרת א'תצט. 

קה



קי 

 ב"הקסב,  כ"ז ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
כו' מוה"ר סעדי' שי'קסג

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מז' ניסן וכן המכתב שאחריו. ובשאלתו באיזה מקום 

היתה  שי'  הרבא"ג  והרה"ח  הרה"ג  שסיפר  כפי  הנה  בעבודתו,  יתעסק 

שהוא  המדובר,  הי'  ואז  במרוקה,  כשהי'  ביחד  מכולם  משותפת  אסיפה 

והיותר  וקסלבנקה,  מכנס  שאחרי  גדולות  היותר  העיירות  באחת  יעבוד 

נראה הוא מידלעט.. 

קיי 

ה'קסד סיון תשי"ג

 הרב גורודצקי

פיירברגר 22 תל אביב

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות בברכה, מנחם שניאורסאהן.

קסב.  אג"ק חכ"א עמ' רו, אגרת ז'תתקסג. 

קסג.  ליברוב

קסד.  מברק

פרסום ראשון

קו



קיי 

י"גקסה סיון תשי"ג 

 הרב גורודצקי

פיירברגר 22 תל אביב

שני מכתביו נתקבלו מענה בו בברכה, מנחם שניאורסאהן.

קיי 

 ב"הקסו,  כ"ד סיון תשי"ג 

ברוקלין. 

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר דוד שי'קסז

שלום וברכה! 

פ"ש  לקבל  שנערכה  בהאסיפה  השתתף  מאשר  הפ"ש,  על  ת"ח   ...

שי'  מוהרב"א  וכו'  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  הוו"ח  והרה"ג  הרה"ח  ע"י 

הנה  עיקר,  המעשה  אלא  עיקר  המדרש  לא  מרז"ל  וע"פ  גאראדעצקי. 

תקותי שגם אסיפה זו תביא לתוצאות ומעשים בפו"מ בענינים הגשמיים 

והרוחניים.. 

קסה.  מברק

קסו.  מצילום האגרת – תשורה אלפרוביץ כסלו תשס"ה עמ' 44. 

קסז.  הלמן

פרסום ראשון

קז



קיי 

 ב"הקסח,  כ"ה סיון, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' 
מוה"ר אברהם שי'קסט

שלום וברכה!

הזריזות  אודות  שי'  הרבא"ג  ביאר  שבטח  שכיון  גדול  לפלא  ה(   ...

הנחוצה ביותר בענין הבאת משלוח ספרי קה"ת מכאן בהקדם, ובכ"ז לא 

יצא הדבר לפועל עד עתה..

קטו 

 ב"הקע,  כ"ט סיון תשי"ג

ברוקלין

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' 

מוה"ר ישראל שי' 

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' סיון = שזה עתה נתקבל = ומובן שגורם עגמ"נ, 

לידי  שבא  עד  הנה  ת"ו,  באה"ק  חב"ד  בכרם  צבורי  וענין  ענין  שכל  מה 

שהותוקעא  נצלו  אשר  היא  ותקותי  ועידנים.  עידן  מתארך  טוב  וגמר  פועל 

קסח.  אג"ק ח"ז עמ' רפט, אגרת ב'קמח. 

קסט.  פריז

קע.  מצילום האגרת – מענה מלך ח"ב. 

קעא.  ראה בטאון חב"ד חו' ג עמ' 31: "בחדש סיון הגיע לכאן הרב בנימין גורודצקי בשליחות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א לבקר את מוסדות חב"ד באה"ק ובפרט לעמוד מקרוב על התרחבותה וביסוסה של 
רשת "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" בא"י, בעת שהותו כאן התקיימו מספר אסיפות בנוכחתו של 

הרב גורודצקי אודות חזוק מוסדות אלו ות"ל שהושגו תוצאות טובות". 

קח



של הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוהרב"א שי' גאראדעצקי 

למהר עד כמה שאפשר בכל הנ"ל. ואחכה לבשו"ט.. 

קטז 

 ב"הקעב,  כ"ט תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' 
מוה"ר שלמה שי'קעג

שלום וברכה!

שי'  הר"ן  רשיוןקעד  אודות  לזרז  צריך  קצה  באיזה  יודע  איני  ב(   ...

פינסאן - אם במרוקה או בצרפת, ובטח יתדבר בזה עם הרה"ג והרה"ח 

כו' מוה"ר רבא"ג שי'.

חוג  ליבעראוו,  שי'  מוהר"ס  כו'  הרה"ח  ממכתב  כנראה  ג( 

עבודתו לא נתברר כ"כ.

והפלא והתמי' מהו הסיבה לזה. אף שכותב הנני בזה להרה"ג כו' 

גם לכת"ר  זה  הנני מזכיר  - בכ"ז, מפני הסדר,  והרה"ח הרבא"ג שי' 

שי'. 

קעב.  אג"ק חכ"א עמ' רטז, אגרת ז'תתקעב. 

קעג.  מטוסוב

קעד.  ראה אגרת ב'יח. 

קט



קיז 

א'קעה מנ"א תשי"ג 

 הרב גורודצקי

אצל אגודת חב"ד פיירברגר 22 תל אביב

שיתעניינו  בפרט  אנ"ש  ולעורר  בכלל  הרשת  במצב  להשתדל  בבקשה 

בזה ביתר שאת.

לברר אצל זעווין בדבר החינוך שכתבתי אליו ולשניאור זלמן ולעשות 

בזה אם כדאי בברכה, מנחם שניאורסאהן.  

קיח 

 ב"הקעו,  כ"ב מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

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

מוה"ר בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מי"ד וט"ו מנ"א עם המצורף לו ות"ח על 

ותקותי חזקה אשר במשך  נצח  דידן  הבשו"ט במכתבו השני אשר סו"ס 

הזמן גם פרטים אלו שעדיין לא הסכימו עליהם יתמלאו ולבשו"ט אחכה.

וסיפורים  מאמרים  איזה  העתקת  אודות  הרב...  לבקשת  בנוגע 

לנכון  ימצא  ואם  אתר  על  שידון  אשען  בינתו  אל  הנה  וכו',  מהשמועסין 

להרשות להם )אם כמובן הירחון שלהם הוא חרדי וכו'( אזי בטח ידרוש 

מהם מכתב רשמי ובו התחייבות שעל כל מאמר וסיפור צריכים להורות 

שזה ברשיון של המל"ח ואשר הקאפירייט הוא רק ברשות המל"ח, ועד"ז 

עשו זה מכבר איזה פעמים במדינות שונות...

קעה.  מברק

קעו.  אג"ק ח"ז עמ' שמג, אגרת ב'רא. 

פרסום ראשון

קי



ג' מזוזות נשלחו כהוראתו. ע"ד הקצשו"ע כבר כתבו לו ישר מהלשכה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבר' הנכ' - המחכה לבשו"ט.

קיט 

 ב"הקעז,  יו"ד אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה מכבר שכתב לי הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרב"א 

שי' גאראדעצקי, אשר בתוך שאר סדרי העבודה, הנה - הוא לקח על עצמו 

תפקיד מיוחד בעבודת הרשת.

והנ"ל, כתב עד"ז בקורת רוח, ומה תמהתי לקבל ידיעה, אשר התפטר 

ממשרתו זו.. 

קכ 

 ב"הקעח,  ט' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר שלמה שי'קעט

שלום וברכה!

... נהניתי ממ"ש אודות לימוד שחיטה, כי בכלל הצעה נכונה היא. 

ויש להתיישב בדבר, שאם באפשרי הוא - לדרוש מהם שילמדו משך זמן 

קעז.  אג"ק חכ"א עמ' רכה, אגרת ז'תתקעט. 

קעח.  אג"ק ח"ח עמ' מד, אגרת א'רפט. 

קעט.  מטוסוב

קיי



קודם בתו"ת בברונא בתור הכנה לזה, וע"פ המבואר בכ"מ, אשר שו"ב 

החסידות  תורת  היא   - התורה  פנימיות  ולימוד  ביותר,  שמים  ירא  צ"ל 

)והדגשה בזה בתיבת לימוד ולא אמירה בעלמא(, היא המביאה לירא]ה[ 

את ה'. 

ואדבר בזה עם הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרבא"ג שי' 

כיון שהי' על אתר, ובודאי יקבל ממנו הוראות פרטיות בהנ"ל.. 

קכי 

 ב"הקפ,  כ"ו טבת, תשי"ד

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' 
מוה"ר שלמה שי'קפא

שלום וברכה!

... ה( בטח יכתוב עתה ג"כ אודות סידור העבודה עתה לאחר שבא 

הרה"ח מוהר"ן שי' פינסאן, ואח"כ הרה"ח מוהר"ס שי' ליבעראוו. ואף 

איך  שי'  מוהרבא"ג  וכו'  והרה"ח  הרה"ג  עם  מראש  הנ"ל  התדברו  כי 

לסדר באופן שתהיה תועלת הכי גדולה בכל, בכ"ז אשמח להודע שהובאו 

הדברים לפועל.. 

קפ.  אג"ק ח"ח עמ' קכג, אגרת ב'שסה. 

קפא.  מטוסוב

קיי



קכי 

 ב"הקפב,  כ"ו טבת, תשי"ד

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר סעדי' שי'קפג

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל המברק מבואו הצלחה לקסבלנקה, ואחכה לבשו"ט 

ממנו במכתב מפורט.

לפלא קצת שנתעכבה כ"כ ביאתו לקסבלנקה, ויה"ר שיהי' כל העכבה 

לטובה, ובטח עכ"פ ניצל שהותו בפאריז יותר על המשוער בכדי להתדבר 

עם הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרבא"ג שי' בפרטיות...

קכי 

 ב"הקפד,  כ"ג שבט, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק 

בצ"צ וכו' מוהרבא"ג שי'

שלום וברכה!

לידי הדו"ח של האסיפה השנתית תשי"ב של מועצת  ... עתה הגיע 

הרבנים במרוק, וראיתי שם ג"כ סקירה קצרה אדות מצב החינוך בעיירות 

רק  הוא  וכנראה  עבודת אהלי"י,  ונבהלתי ממיעוט הדמות של  הגדולות, 

קפב.  אג"ק ח"ח עמ' קכד, אגרת ב'שסו. 

קפג.  ליברוב

קפד.  אג"ק ח"ח עמ' קפה, אגרת ב'תכז. 

קיי



מחסרון השתדלות בפירסומה, כי בכמה מקומות בהדו"ח ניכר שיחס טוב 

להם לליובאוויטש. ואף שמאידך גיסא אפשר אין כדאי להגדיל פירסום 

עבודת ליובאוויטש ביותר, שלא תשלוט עינא בישא וקינאה, אבל לעבור 

בשתיקה גדולה כ"כ הרי זה קצה השני שג"כ אינו רצוי כמובן. כנראה על 

פי הנהגה שלהם ידפיסו גם דו"ח משנת תשי"ג ובטח עדיין יש זמן לתקן 

שם, על כל פנים בחלק, את הנ"ל.

פאס,  עיר  את  ראשיות  כעיירות  שמזכירים  הנ"ל  בדו"ח  ראיתי  כן 

דאר-לבידאקפה, מוגדור, פור-ליוטי, שע"ע כנראה לא השתדלו מליובאוויטש 

להוודע אדות מצב החינוך שם, ואפשר כדאי להשתדל בזה.

בברכת הצלחה המחכה לבשורות טובות בכהנ"ל. 

קכי 

י"דקפו אדר ב' תשי"ד

 הרב גורודצקי אנ"ש

RUE SANITANTOINE 80  צרפת

לתלמידי  וגדולים  תינוקות  לעשות  בהתעוררות  שמח  פורים 

ולתלמידות מרדכי ושמחה פורץ גדרים והעלמות, מנחם שניאורסאהן.

קפה.  קזבלנקה

קפו.  מברק

פרסום ראשון

קיי



קכה 

 ב"הקפז,  י"ט אדר ב' תשי"ד 

ברוקלין. 

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר סעדי' שי'קפח

שלום וברכה!

דבי  קדירא  זהו  וכנראה  פעולותיו.  אודות  כ"כ  שמקצר  ולפלא   ...

קבלתי  לא  שיחיו  והרש"מ  הרבא"ג  כו'  והרה"ח  מהרה"ג  גם  כי  שותפי, 

דבר, שכנראה סומכין ע"ז שמצוה בו יותר מבשלוחו.. 

קכו 

 ב"הקפט,  כ"א אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר שלמה שי'קצ

שלום וברכה!

... כבר כתבתי להרה"ג הרה"ח כו' מוהרבא"ג שי', אשר לפלא הדבר 

לעוררו  ובאתי  העבר,  על  צועקין  אין  והנה  בכתיבה...  כ"כ  שמקמצים 

בהזדמנות  ימלא  בטח   - מהעבר  גם  כאן,  כעת  לו  הנחוצים  שמהענינים 

ובפרט  בע"פ.  מסירה  על  ואפי'  אחר,  כתיבת  על  לסמוך  מבלי  הבאה 

קפז.  צדי"ק למלך ח"ו עמ' 57. 

קפח.  ליברוב

קפט.  אג"ק ח"ח עמ' רצ, אגרת ב'תקמא. 

קצ.  מטוסוב

קטו



נחוץ  - שבטח  שי'  גולד  ואח"כ של הרב  שי'  קול  לביקורו של מר  בהנוגע 

לדעת פרטים עד"ז גם כאן, כיון שמזמן לזמן באים בקישור עם המשרדים 

השונים דארצוה"ב שהם שייכים להנ"ל.. 

קכז 

 ב"הקצא,  ח' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מוהרנ"ן שי'קצב

שלום וברכה!

... ואתאפק לא אוכל להביא תמהוני ופליאתי ביותר והוא:

ובפרט בהענין דתמיהת משה רבנו  מובן ע"פ המובא בכ"מ בדא"ח 

חזקה  שטענתו  אף  ואעפ"כ  כלל  במדריגתו  זה  הי'  לא  כי  בשר  לי  מאין 

היתה והראי' שאמרו לו אספה לי שבעים איש וגו' הרי בכ"ז גם השפעת 

הבשר היתה על ידו )אלא שהי' גם ממוצע בדבר( שמזה מובן שכל השפעות 

המקושרים והחסידים צריכה להיות קשורה באיזה אופן שהוא עם נשיאם 

נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק  שזכה  שדורנו  מזה  מוכרח  וכו' 

באיזה  להיות קשורים  צריכים  הענינים  כל  הרי  ורועו,  מנהיגו  הוא  זי"ע 

וב"ב  והתמימים  אנ"ש  אצל  להיות  צריך  שכן  ועאכו"כ  עמו  שהוא  אופן 

בענינים  ובפרט  בתומ"צ  הקשורים  בענינים  צ"ל  שכן  ועאכו"כ  שיחיו 

ויאמינו  וכמ"ש  באמונה  הקשורים  בענינים   - ובפרטיות  שבהם  הכללים 

בה' ובמשה עבדו ואיתא במכילתא שכל מי שמאמין ברועה נאמן כאילו 

לי  כשנודע  תמיהתי  גדלה  ולכן  העולם.  והי'  שאמר  מי  במאמר  מאמין 

דוקא במיכלא דמהימנותא הנה חלק מאנ"ש בחרו לקבלו ממקום  אשר 

אחר בה-בשעה שהיתה אפשרית לקבלו ע"י לשכה שנתיסדה מכ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר פעולות צדיק עומדים לעד ובמילא 

גם עתה היא לשכתו.

בטח יש ע"ז איזה תירוצים ואולי גם תירוצים חזקים שאפשר הי' 

ביוקר או שלא היו אפויות טוב כ"כ או שהי' איזה פירוד לבבות בין מוכר 

קצא.  אג"ק ח"ט עמ' כב, אגרת ב'תרמא. 

קצב.  מוה"ר ניסן נמנוב. 

קטז



ואנ"ש או שכמו שאמרו אחרים שזהו רק בשביל ב"ב משא"כ הם  הנ"ל 

בעצמם )וכאילו אפשר לחלק באמונה בין הגדול בישראל להקטן בישראל 

מתינוק  הוא  ע"ז  והמשל  אבא  קטנות  שזהו  המצות  לחג  בהנוגע  ובפרט 

איינצושטעלען  כדאי  איז  בעיני,  תמיה  כ"ז  אחרי  אבל  דגן(,  מאכל  אוכל 

עוד ענין של קישור עם כ"ק מו"ח אדמו"ר? ולו יהי' שזה רק בספק ספיקא 

מיכלא  שמורה  מצה  ולקבל  יצאו  לא  ספק  מידי  הם  שגם  ענינים  בשביל 

דמהימנותא במקום אחר.

- כיון שאיני רוצה לפרש בשם מי שעשה כנ"ל לכן כותב הנני הדברים 

אליו כיון שבודאי הוא ומושפעיו לקחו שמורה דוקא מהבעקעריי הקשורה 

עם הלשכה, ובמילא בנקל יותר יהי' לו לבאר הדברים בעת התועדות כיד 

אז  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  פתגם  בצרפת  גם  ידוע  ובודאי  עליו,  הטובה  ה' 

כאו"א  את  ויצליח  יזכנו  והשי"ת  שלהם.  מעידית  טוב  זיבורית  אונזערע 

להמשיך המשכות דפסח על כל השנה בגלוי בחיי היום יומים.

בברכה.

קכח 

 ב"הקצג,  כ"ד אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל פ"נ שלו ע"ד בתו... תחי' וכבקשתו אזכירה לרפו"ק ולרפו"ש 

ואחכה לבשו"ט.

ישתדל להמציא לה ושתאכלם עכ"פ ד' זיתים של מיכלא דאסוותא 

)שהוא ג"כ( מיכלא דמהימנותא - אמונה )שהיא בחי' רגל בחי' בת( בהוי' 

ובמשה עבדו ובאתפשטותא דבכל דרא שבדורנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה זי"ע - הנאפה על ידי לשכתו דוקא.

טוב  של  בענינים  רק  פרטית  השגחה  יראו  ולהבא  שמכאן  ויה"ר 

הנראה והנגלה.

בברכה.

קצג.  אג"ק ח"ט עמ' סח, אגרת ב'תרעט. 

קיז



קכט 

 ב"הקצד,  א' תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

אודות כשרות השמורה  ומ"ש  סיון.  שני מכתביו מה'  בעתו קבלתי 

כל הענין  לפלא שכנראה תפסו את  גם תעודת הכשר. הנה  ומצרף  שקנה 

וכלל כי לא דברתי דבר ע"ד כשרות השמורה אלא  כלל  שלא לפי כוונתי 

מו"ח  כ"ק  בנשיאנו  האמונה  באופן  תלוי  שזהו  ההתקשרות  ענין  אודות 

אדמו"ר.

וכבר ידוע סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר בעת מאסרו של רבנו הזקן 

אמר, אז ער האט זיך מוסר נפש געווען בפועל שלא להיות נפרד מהבעש"ט 

בתנועה אפילו לשעה קלה ואפילו רק למראית עין )עיין באריכות במכתב 

הנדפס בחוברת התמים חלק ב' עמוד 56(. ואף כי מי הוא זה ואיזהו אשר 

ערב לבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מני אלף ממדריגת רבנו הזקן, הנה 

ע"ד המובא בתניא פרק מ"ד אפס קצהו ושמץ מנהו מרב טובו ואורו מאיר 

לכללות החסידים ואנ"ש.

פרק  סוף  )שם  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  במכתב  האמור  ע"ד  לסיים  ויש 

ב( שאם בדברים כמו אלו צריכה להיות הדביקות כ"כ הנה במיכלא ד]מ[

מבני  כאו"א  על  שנתגלה  שמורים  ובליל  דאסוותא  ובמיכלא  הימנותא 

ובנות ישראל בכבודו ובעצמו עאכו"כ.

ותקותי שעכ"פ עתה מובן עד כמה שאינו שייך כלל בכגון דא כל מה 

שבא  איך  הדברים  תהלוכות  אודות  וכן  השמורה  כשרות  אודות  שכותב 

השמורה לידו כו' וכו', והאריכות בזה אך למותר.

בברכה.

קצד.  אג"ק ח"ט עמ' קנג, אגרת ב'תשעד. 

קיח



קל 

 ב"הקצה,  י"ט תמוז תשי"ד

ברוקלין

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר בן ציון שי'קצו שד"ר

שלום וברכה!

... ע"ד הצעת חברי ועד "בית-הלל" עליו להתדבר בזה עם הרה"ח כו' 

הרבא"ג שי' בפרטיות, כיון שעמו דברו על אתר בספרוקצז, והתחייבו כמה 

ענינים, והדבר דורש זהירות יתירה, מפני כמה וכמה טעמים.

קלי 

 ב"הקצח,  כ"ד תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוהרבא"ג שי'

שלום וברכה!

 - לששון  יהפך  במהרה   - הרביעי  מצום  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

והמכתב שלאחריו כן נתקבל המברק מנסיעתו לתוניס ובודאי הכוונה גם 

לאי ג'רבה...

לצרפתית,  נהניתי במאד ממ"ש שמצא מעתיק השמועסין מאידיש 

אלא שסיומו שישלחו כל המחברות של שנה הבע"ל, הנה בטח ידוע לו שגם 

קצה.  נלכה באורחותיו עמ' 119, וש"נ. 

קצו.  שם-טוב, לונדון. 

קצז.  בספרו, מרוקו. 

קצח.  אג"ק ח"ט עמד רו, אגרת ב'תתכו. 

קיט



בימים  בכתיבה  שנגמרים  היינו  החודש,  בתחלת  המחברת  מופיעה  כאן 

האחרונים ובמילא מובן שבאופן כזה לעולם לא יופיעו החוברות בצרפתית 

החדש  לאחר  שיופיעו  הלואי  הרי  להעתקה  גם  זמן  שצריך  וכיון  בזמנם 

השני, ולכן צריך לעשות זה במחברות דשנ]ים[ שעברו, והרי לבד הפרשיות 

או הפטרות הנה החוברות מתאימות לכל השנים.

...  בהנוגע לספריםקצט הנה אם ימסרו מכירת הספרים לאיש זר יש 

חשש גדול שעד שתמכר כמות חשובה מהספרים שיקבל לא יניח בשו"א 

להביא ספרים חדשים ויאמר הטעם בפשיטות שאי המכירה הוכחה שאין 

דורשים על זה כו' וכו' ולכן וגם מעוד טעמים אין למסור ולערב בזה איש 

זר מבחוץ ומבין אנ"ש אין ידוע לי אף אחד שבאופן רשמי אפשר למסור לו 

הענין מלבד מהר"י שמוטקין שי', אבל בהנוגע לפועל צריך הי' לנצל בזה את 

הצעירים היינו הבעלי מרץ בפועל שיוכלו להשתדל במכירה והפצה באופן 

מקסימלי, ומובן שאם ידרוש המתעסק בזה משכורת כדאי הדבר כו' כי 

הרי סו"ס מי יודע מה יעשה עם הספרים, ואפשר כדאי לקבוע המשכורת 

באופן של אחוזים ולא שכירות קבועה בכדי שיתוסף החשק כו'. את מי 

מהצעירים לצרף לזה בטח יוכל לראות על אתר ובכל אופן יש לחייב גם 

את הארגונים השונים דחב"ד להשתתף בהפצה מתאים לתפקידם הכללי 

כיון  יותר בחשבון צעירי אגו"ח  וגם בזה באים  דהפצת המעיינות חוצה, 

שהם הנוסעים ומבקרים בהכפרים ומושבות ובמילא יש להם היכירות עם 

האנשים על אתר...

זה מכבר שמנהלים דו"ד אודות הדפסת השמועסין בלה"ק באה"ק 

ת"ו ולקח זה ע"ע הרב שלום שי' חסקינד ומובן שכמו בשאר עניני חב"ד 

וכיון  הדבר  נשקט  לע"ע  ובמילא  האמצעים  שאלת  באה  תומ"י  הנה 

ששיערתי עכוב זה הנה שוחחתי עד"ז בכללות עם מר שז"ר שי' ואמרתי לו 

שבדעתי ענין זה היינו הדפסת ירחון בלה"ק באה"ק ת"ו...

כן דברתי אתו ע"ד שימצאו אמצעים לנסיעות קבוצת תלמידי תו"ת 

ברשות  ימצאו  שם  שגם  ובתנאי  ת"ו  לאה"ק  חדשים  איזה  למשך  דכאן 

תו"ת אף שכמובן יתורו את הארץ ג"כ אבל בהשגחת הנ"ל ולא בהשגחת 

הסוכנות...

בודאי ידוע לו ע"ד מוסד הרב קוק שמדפיסים ספרים וכן קשור עם 

זה הוצאת הירחון סיני שרובו מוקדש לעניני הלכה ואגדה. כשביקר מר 

מינדל שי' אשתקד באה"ק ת"ו בקשתיו שיבוא בקשר עם הנהלת מוסד 

הנ"ל ויסדר שישלחו להספרי' שלי את היו"ל על ידם והעיקר גם מה שהו"ל 

עד עתה, כיון שהספרי' שבכאן הוא ענין של רבים, ומובן שאין קופה לשלם 

בעד הספרים ומובן ג"כ שישלחו להם מהוצאת קה"ת אם ומה שידרשו. 

קצט.  מכירת ס' קה"ת באה"ק, ראה גם אגרות ב'תרמז, ב'תרעב, ב'תשעז. 

קכ



מההנהלה  איזה  עם  שהתראה  אף  שי'  מינדל  ביד  זה  עלתה  לא  לצערי 

באמרם לו שאין זה מנהגם ואין דרך אלא לקנות מאתם כו' וכו'... וכדאי 

הוא שבשהותו באה"ק ת"ו יוודע במי הדבר תלוי כי בלי ספק שבהסברה 

דהוצאותיהם  המשלוח  שהוצאות  ומובן  הנ"ל  על  יסכימו  המתאימה 

הקודמות שבטח יעלו לסכום נכון יש לקחת ע"ח אגו"ח וכיו"ב.

להוצאת  ובפרט  ת"ו  באה"ק  המו"ל  לשאר  להציע  יש  זה  דרך  ועל 

תרביץ )שהיא המו"ל ספרי מדע(, ההו"ל שע"י האוניברסיטה וכו'...

שי'  שז"ר  מר  עם  שיחתנו  ע"ד  כאן  בהיותו  לו  שספרתי  כמדומה 

שלה  הסיום  וגם  ת"ו  באה"ק  שני  חב"ד  כפר  דיסוד  האפשרית  אודות 

שלע"ע ישכללו כפר חב"ד הראשון.

הנ"ל  ענין  שיוגמר  לאחר  בעתיד  ע"ז  השקפתו  שיברר  כדאי  ובכ"ז 

וכו'...

כותב לי הרה"ח הר"מ שי' ליפסקר שהודיעו ע"ד הצעה לייסד ישיבה 

בסמיכות לאהל של הרב רבי עמרם ז"ל שבאים לשם פעמיים בשנה וכו' 

והמקום נמצא בין פעס למכנז, ואחכה לחוות דעתו גם בזה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש בכל הנ"ל המח' לבשו"ט.

קלי 

י"בר מנ"א תשי"ד

 הרב גורודצקי

RUE BICHAT 49 פריז

במיוחד  יגיעה  דרוש  כנראה  באה"ק  כמוכרח  הספרים  הפצת  תנאי 

הלויער  ולהתעוררות  הרשת  במצב  למלאכה  הג'וינט  בתקציב 

בגו"ר, מנחם  נסיעה מוצלחת  )-עו"ד(? מאק שקיבלתי מכתבו עתה 

שניאורסאהן.

ר.  מברק

פרסום ראשון

קכי



קלי 

י"גרא מנ"א תשי"ד – 12.8.54

פאריז בר כוכבא 16 ישראל 

המוסדות  שכל  ומובטחני  בשליחותי  באה"ק  יבקר  גורודצקי  הרב 

והעסקנים השייכים באמיתיות אלי יסייעוהו וישתפו פעולה עמו ככל 

שיבקש בברכה מ. שניאורסאהן

קלי 

 ב"הרב,  כ' מנחם אב ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק 

בצרכי צבור וכו' וכו' מוהר"ר הרבא"ג 

שי' 

שלום וברכה: 

ובמה  והקודם,  ת"ו  עיה"ק  מירושלים  מכתבו  קבלת  מאשר  הנני 

שכותב בענין המנדב שרוצה לנדב בעד בנין, וקס"ד בשביל ילדים שיצילו 

מרשת המיסיון, הנה בשים לב לזה, אשר בנין בית הספר למלאכה בע"ח, 

וגם עדין זקוק להרבה כסף הנה מה טוב הי' אם אפשר לפעול עליו אשר 

כבר  יש  שכאן  כיון  ידו,  על  נוסף  לבנין  או  הבנין  להשלמת  נדבתו  ינדב 

גיסא, אם אי אפשר לפעול עליו לעשות כן,  פעולה ומוסד בפועל. מאידך 

הנה בנוגע לעצם ההצעה – יש להתחשב עם זה שלבנות בנין גרידא עדין 

אין הדבר שלם, כי צריך עוד לסדר אדמיניסטרצי' להנהלת המוסד ולטפל 

בילדים המוצלים מהמיסיון. וכיון שסידור הנהלת המוסד וכו' הוא ענין 

התלוי בתנאים על אתר, הנה אל דעתו אשען, אם יש הכוחות והאמצעים 

רא.  מברק להרה"ח וכו' אברהם פאריז ע"ה, תשורה וולף תשנ"ט.

רב.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

קכי



השי"ת  אופן  ובכל  תלו.  על  יעמוד  שהבנין  אחרי  המוסד  לנהל  הנוספים 

יצליחו, ואחכה לבשורות טובות בזה. וכן מסידור עניני ביה"ס למלאכה 

ופאסמן, כי בלאה"כ, הרי סו"ס אנחנו נסבול ולא המקלקלים. וד"ל. 

בברכת הצלחה

מ. שניאורסאהן 

בטח נתקבל מכתבי הקודם שכתבתי אליו על כתובת אגו"ח בת"א. 

קלה 

ד'רג אלול תשי"ד

 גורודצקי 

אצל קרסיק שדרות רוטשילד 82 תל אביב

ולכן  לאה"ק  יעלו  בליובאויטש  מהשייכים  מהמרוקנים  כמה  כנראה 

כדאי להתעניין באפשרות לייסד עבורם כפר חב"ד שני בברכה, מנחם 

שניאורסאהן.

קלו 

י'רד אלול תשי"ד

 הרב גורודצקי

מלון אשל תל אביב

הנהלת  חברי  עבודת  חלוקת  אודות  הדיון  לגמור  להשתדל  כדאי 

הרשת וכן בהפצת הספרים ובאופן דשלילת סילופים והוראות היתר 

ובחתימתם בברכה, מנחם שנאורסון.

רג.  מברק

רד.  מברק

פרסום ראשון

פרסום ראשון

קכי



קלז 

י"טרה אלול תשי"ד

 הרב גורודצקי

מלון אשל תל אביב

טוב לקחת כל החסידות ביכלאך והחזרם כדרשתם רצוי' בהצלחה, 

מנחם שניאורסאהן.

קלח 

 ב"הרו,  כ"ג אלול, תשי"ד

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר מיכאל שי'רז

שלום וברכה!

... מ"ש אודות הבנין והבית רבקה, הרי בטח לאחרי ימים אחדים 

יבוא לכאן הרבא"ג שי' ובמילא אשאלו לטעמי השלילה כיון שכת"ר איננו 

כותבם..

רה.  מברק

רו.  אג"ק ח"ט עמ' שיב, אגרת ב'תתקמה. 

רז.  ליפסקר.

פרסום ראשון

קכי



קלט 

 ב"הרח,  ד' תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם 

שי' המכונה ד"ר גולדברג

שלום וברכה!

לאחרי שלא שמעתי ממנו זה זמן רב נעם לי לקבל מכתבו מי"ט אלול 

ואח"כ גם פ"ש ממנו ע"י הרה"ג וכו' מוהרב"א שי' גאראדעצקי, ושמחתי 

לקרות במכתבו אשר בקרוב יו"ל ספרו מס' אהלות עם פירושים והערות. 

ובטח כוונתו להכת"י שהראה לי כשהי' כאן לפני שנתים.

מ"ש אודות חילוף הספריםרט שדבר בזה עם הרב גאראדעצקי שי', 

הנה הספרי' שלי מקבלת ספרים ממחברים וממוסדות כיון שלרגלי עבודת 

לתועלת  זו  ספרי'  משמשת  אני  עבודתי  וכן  כאן  אשר  חב"ד  המוסדות 

שמו"ל.  וחוברות  הספרים  בה  שימצא  מעונינים  רבים  ובמילא  הרבים. 

את  יעשה  אם  מראש  ותודה  שי',  גאראדעצקי  הרב  לו  יכתוב  ובפרטיות 

התלוי בו שיבוא הדבר לפועל.. 

רח.  אג"ק ח"י עמ' א, אגרת ב'תתקסה. 

רט.  ראה לעיל אגרת ב'תתכו. 

קכה



קמ 

 ב"הרי,  ד' תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

 ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק 
מוה"ר שמואל אבא שי'ריא

שלום וברכה!

איש תודה ובשורה אנכי היום להודיע אשר הרה"ח אי"א נו"נ עוסק 

בצ"צ מוה"ר בנימין אלי' שי' גאראדעצקי הביא את הספר תורהריב, כיומים 

לפני ראש השנה, וביום ראש השנה עליתי בה לתורה למפטיר היום, ותנוח 

דעת כבודו כמו שהניח את דעתי.

איש  רוח  נחת  לגרום  מאתנו  אחד  כל  את  לזכות  מהשי"ת  ויה"ר 

לרעהו ולעשות את זה מתוך בריאות הנכונה ומתוך שמחה.

בתודה וברכת חתימה וגמר חתימה טובה.

רי.  אג"ק ח"י עמ' ב, אגרת ב'תתקסו. 

ריא.  שפירא

ריב.  של האחים הקדושים מדפיסי סלאוויטא. 

קכו



קמי 

 ב"הריג,  ו' לחודש חשון, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ 

יושב על מדין ומנהל עדתו במישרים, 

מרא דעובדין טבין וכו' מוהר"ר שושן 

הכהן ני"ו אב"ד דק"ק ג'רבא יצ"ו

שלום וברכה!

מכתב כת"ר מכ"ח אלול נתקבל באיחור קצת ונתאחר המענה שלי 

מפני החגים ומועדים דחודש תשרי ומרוב הטרדה העמוסה עלי, ואת כת"ר 

הסליחה.

ורב  מרץ  בעל  צבור  בצרכי  עוסק  נו"מ  אי"א  וו"ח  והרה"ח  הרה"ג 

פעלים וכו' מוהר"ר בנימין אלי' שי' מסר לי מפרטי מצבם, והננו מחפשים 

אדם מתאים לנסוע למחנם להוציא לפועל ענין הקמת בית מדרש לרבנים 

בעזר השי"ת..

קמי 

 ב"הריד,  ח' שבט תשט"ו 

ברוקלין

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ 

מוהרבא"ג שי' 

שלום וברכה!

וביאתו  מנסיעתו  המברקים  מרוקה,  מכתביו  קבלת  הנני  מאשר 

וזה עתה גם מכתבו מד' שבט, ואח"כ המברק שביום ההילולא  לפאריז, 

יצליח, שיסתיימו כל  ויה"ר שזכות בעל ההילולא  יתראה עם הד"ר שי'. 

ריג.  אג"ק ח"י עמ' מ, אגרת ג'ג. 

ריד.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

קכז



השקו"ט על צד היותר טוב, וגם כפשוטו בכמות – שיהיו סכומים גדולים 

ההילולא.  בעל  לשאיפות  מתאים  מקצועותי',  בכל  העבודה  לפתח  ויוכלו 

כפי ידיעה מאה"ק ת"ו, הנה לפני זמן הי' בריאות מר ... שי' שלא כדבעי. 

ממלא  שהוא  כיון  שם,  המצב  יודע  שאינני  אלא  הוטב,  שלע"ע  ותקותי 

ת"ו  אה"ק  עם  ישר  בקישור  הוא  עומד  ובודאי  עתה.  היו"ר  של  מקומו 

ובמילא ידוע לו גם ע"ד ביאת הנ"ל לצרפת וזמנה. בכל אופן, בודאי ינצל 

בקירוב  תהי'  ואם  המעמאראנדומס.  לכל  בהנוגע  הד"ר  עם  התראותו 

אשר  הכללית,  ההצעה  אפשריות  )אנטאפען(  לגשש  כדאי  הרי   – הלבבות 

ע"ד החוזה שעשה הנ"ל עם מפלגות שונות שנותן להם סכום קצוב מדי 

שנה בשנה – בארצוה"ב – מהנכנס לקופתם הם )אף כי בהגבלות ידועות 

בהנוגע למגביות בשביל עניני ארץ ישראל וכיו"ב(, הרי יש מקום לומר שגם 

ליובאוויטש תקבל חוזה ע"ד הנ"ל. 

בהיות ... שי' כאן, דברתי עמו עד"ז, אבל כיון שלא הי' הד"ר בזמן 

על  חזרתי  השניה  ובהזדמנות  בפרטים.  נכנסתי  לא  בארצוה"ב  ההוא 

... שי' בענינים כמו אלו, הרי מוצא  הדברים עוה"פ, אף שכדרכו של מר 

כמה טעמים למה שהם צריכים להיות המקבלים ולא נותנים, ולכל היותר 

לא מקבלים ולא נותנים – ראיתי שנשארו הדברים חקוקים בזכרונו. 

מהרב לוי שי' נתקבל מכתב קצר, שדבר עם ב"כ ליובאוויטש במרוקה 

)אינו מפרט השם( בהנוגע לתוכן הצעתו למר שלום שי' ומסגיר ההעתקה 

דמכ' להנ"ל. ובטח ראה ג"כ הצעה זו אם בכתב או עכ"פ בע"פ. וכנראה 

שלע"ע אינו נוגע לפועל, כי אינני רואה עדיין תועלת בהאיחוד. ובפרט שכל 

המדברים מצדם אינה בעלי דיעה תקיפה ושיטה קבועה, ומושפעים מכמה 

אנשים שגם דיעותיהם אינם שוות, ואף שישנם שאלות שבהם כדאי לבוא 

בתביעות שוות הן מצדם והן מצד ליובאוויטש – אבל מיזוג ע"ד שכותב 

בהצעה, יש מקום לאמר שיצא שכרו המועט – בהגדרות והגבלות ובהפסד 

יותר ממנו. 

בודאי יתועדו ביום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל כדבעי, וגם יפרסמו 

כל  על  ר"ר  ההילולא  בעל  ויעורר  ולאחריו,  ההילולא  לפני  בעתונים 

הלוקחים חלק בעניניו ובמוסדותיו, להשפיע להם רוב הצלחה בעסקנותם, 

יו"ח שיחיו  נחת חסידותי מכל  ולכל לראש  בעניניהם הפרטים,  והצלחה 

בבריאות הנכונה

בברכת הצלחה 

מ. שניאורסאהן 

נ.ב. 

כיון שלפני זמן קצר הגיעו תלמידים חדשים ממרוקה לתו"ת בברונא, 

והדברים,  הענינים  לתווך   – לעוררו  למותר  בודאי  קשות,  התחלות  וכל 
קכח



שיסתיימו בטוב. ולמרות הנהגתם על עתה – ילמדו בקבלת עול, במקצת 

עכ"פ, שאז סו"ס יש מקום ותקוה שיקבלו מהם נחת. ות"ח על הכתיבה 

בפרטיות גם עד"ז.  

קמי 

 ב"הרטו,  י"ג מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
צמ"ס כו' מוהרש"י שי'רטז

שלום וברכה!

... מענין לענין דומה לזה, הנה ארשה לי להטריח את כת"ר שי' בכגון 

דא, והוא אשר בטח ידוע לו ממה שנתדברריז הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

הרב"א שי' גאראדעצקי אודות משלוח הספרים דהוצאת מוסד הרב קוק, 

ועד עתה לא בא הדבר לפועל, אף שהרבא"ג שי' אמר לי שכתב לזה שדבר 

עמדו אודות אופן הבאת הענין לפועל, ואף שכתבו לש"ב הרה"ח כו' הרע"ז 

והוצאות המשלוח  וכו'  שי' סלונים שיקח ע"ע הטרחה באריזת הספרים 

)מובן שיסולקו בצירוף תודה רבה(, בכל זה, הרי כיון דמכאן ועד נהר גיחון 

וכו', תקותי שימצא כת"ר אופן המתאים לעשות שיבוא  כמה מקטרגים 

הדבר לפועל ממש, ות"ח ת"ח למפרע..

רטו.  אג"ק ח"י עמ' סד, אגרת ג'כו. 

רטז.  זוין. 

ריז.  ראה לעיל אגרות ב'תתכו, ב'תתקסה. 

קכט



קמי 

 ב"הריח,  י"ט כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר שלמה שי'ריט

שלום וברכה!

... בהנוגע לשאלתו אודות הנסיעה לכאן - איזה זמן נוח יותר, הרי 

כשיהי' הבירור בהנוגע לעניני העבודה על אתר שמזכיר אודותם במכתבו, 

וכן בהנוגע לביקורו של הרה"ג והרה"ח כו' מוהרבא"ג שי' יחליטו ביחד 

גם עד"ז. ובטח יתדברו ביניהם, היינו הוא והרה"ח כו' הר"מ שי' ליפסקר, 

שגם הוא רוצה לנסוע לכאן, שיהי' באופן המועיל יותר בהנוגע לעבודתם 

בקדש באהלי"י ליובאוויטש אשר במרוקה.. 

קמה 

 ב"הרכ,  כ"ה כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר ניסן שי'רכא

שלום וברכה!

כאן  והנה  המקוה,  בנין  בקרוב  לגמור  שמקוה  ממ"ש  נהניתי   ...

)מלבד  גשמים  מי  של  בורות  שני  שיהיו  מקומות  בכמה  להנהיג  התחילו 

ריח.  אג"ק ח"י עמ' קנט, אגרת ג'קכג. 

ריט.  מטוסוב

רכ.  אג"ק ח"י עמ' קעה, אגרת ג'קמ. 

רכא.  פינסון

קל



זה שהוא זאפאסנע למלאות ממנו האוצר(, אחד להשקה והשני לזריעה, 

שדרך בו יבואו להמקוה שטובלים בה, ואף שבמדינתנו לפנים לא הורגלו 

בזה, הנה, כיון שבמקוה צריכים לצאת ידי כל הדיעות ככל האפשרי, הנה 

אם אין קישויים בדבר, יש לעשות גם במקומם כזה. ובטח יתייעצו ביניהם 

גאראדעצקי,  שי'  הרב"א  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  הרה"ח  הרה"ג  עם  וגם 

שראה המקוה על אתר..

קמו 

 ב"הרכב,  ו' טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

הי'  צריך  הנה  כדבעי,  שאינם  התפילין  אודות  שכותב  במה  ד(   ...

בצרפת  לשכתנו  עם  בקישור  שיבוא  שי'  כו'...  הרה"ג  עם  בזה  להתדבר 

עד"ז.. 

קמז 

 ב"הרכג,  ט' טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

כו' מוהרבא"ג שי'

שלום וברכה!

בהנוגע לדודי זקני - אחי אדמו"ר מהורש"ב הרמ"מ ע"ה, הנה זמן 

מדויק דפטירתו אינני יודע אבל הי' זה בעיר באסטיא שהיא עיר הראשה 

דהאי קארסיקא, ובהזמן שהיו הנציס ימ"ש שולטים בצרפת, ומונח בבית 

רכב.  אג"ק ח"י עמ' רו, אגרת ג'קעג. 

רכג.  אג"ק ח"י עמ' ריד, אגרת ג'קעח. 

קלי



יש משרדים  ובטח  הי' מענדל שניאורסאהן,  ושמו הרשמי  העלמין דשם, 

כגון זו בפאריז, שע"פ ידיעות הנ"ל יוכלו למצוא המקום המדויק.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש - המחכה לבשו"ט. 

קמח 

 ב"הרכד,  כ"ב טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב 
פעלים מר דוד שי'רכה

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ו בטבת.

לימוד  בהחזקת  הטובות  פעולותיהם  אודות  שכותב  ממה  נהניתי 

התורה והפצתה, ובפרט בין הנוער, אשר בדורנו זה הוא אחד הענינים הכי 

חיונים ונוגע לקיום כללות אומתנו, ובודאי יסדרו לימוד הלכות הצריכות 

לימוד עכ"פ  ידם,  על  יומים בכל השיעורים שנתיסדו  לדעתם בחיי היום 

זמן קצר בכל פעם, אבל שיהי' בקביעות, כי הרי זה כל האדם את האלקים 

ירא ואת מצותיו שמור ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה עיקר, נוסף 

הלומד  בנפש  הידיעות  נחקקו  הקביעות  ידי  שעל  בחוש  שרואים  מה  על 

ושומע והשי"ת יצליחם.

תקותי אשר הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב פעלים כו' 

הרב"א שי' גאראדעצקי, שהוא עתה במרוקה יבוא עמהם בקישורי דברים 

ויתדברו גם כן בהנוגע להענינים אודותם כותב במכתבו זה.

והשי"ת יעזור אותו וחבירו בעבודה בקדש, להחדיר בשומעי לקחם 

והמושפעים שלהם את התורה ואת המצוה, תורת אלקים חיים ומצותיו 

לעשותם בפועל ולהמשיך על ידם תוספת ברכה בגשם וברוח.

בכבוד ובברכה. 

רכד.  אג"ק ח"י עמ' רנה, אגרת ג'רטז. 

רכה.  ברדה, תוניס. 

קלי



ב"הרכו. 

על המכתב המוסג"פ )ונא להחזירו( ענינו כי באשר כל עבודת החינוך 

בצפון אפריקא מתנהלת מהמשרד בפאריז, אשר ע"כ שולחים למשרד את 

המכתב ומבקשים לבוא בקשר עם מנהל הלשכה הרב"ג שי'. 

נתקבל מדזיו' ג' מזוזות גדולות – היום. 

קמט 

ט"זרכז שבט תשט"ו

 הרב גורודצקי

STANTOINE 80 פריז

מפני בריאותו נבצר משז"ר לבוא לפריז אבל הבריק לנחום במפורט 

לפריז ובקשו לעמוד על המשמר.

תמהני שלא ענה כת"ר על מברקו.

אם נצרך יתקשר ישר עם שז"ר תל אביב ויתקין 17 ואם בדעתו שגם 

מכאן אבריק יודיעני בפרטיות.

מהישיבה מלבורן הבריק ששם אפשריות רחוקה לפעול שיקבלו עזר 

  ROYAL MONCOEUR ועניתי שהם יבריקו ישר ל ובקשו להשתדל בפריז 

בברכה, מנחם שניאורסאהן.

רכו.  נכתב על העתק המכתב דלעיל, שנשלח להראב"ג ע"ה, נדפס בספר זיכרון עמ' 212. 

רכז.  מברק

פרסום ראשון

קלי



קנ 

ח'רכח אדר תשט"ו

 הרב גורודצקי

STANTOINE 80 פריז )צרפת(

לשפירא  כתב  וגם  גולדמן  עם  שדיבר  משז"ר  מכתב  נתקבל  עתה 

כנראה על דבר פרויקט תניא.

ביקשתיו במברק שיבוא לפריז עם באפשרויותיו.

ותוקף  אתמול  פגישתו  תוצאות  לי  ויכתוב  יבריק  כת"ר  ובודאי 

ההבטחות בברכה, מנחם שניאורסאהן.    

קני 

ח'רכט אדר תשט"ו

 זלמן שז"ר

ויתקין 17 תל אביב )ישראל(

עתה נתקבל מכתבו מצטער שנמצא בבית הבראה ובטוחני שרפואתו 

הפרגוד  מאחורי  והמדובר  המצב  כפי  בזה.  טוב  ויבשרני  ושלימה  קרובה 

גם  ואפשר  וחינוך  דפוס  במחקר  לעניינינו  מאוד  במאוד  נכון  לדעתי 

ותקוותי שבריאותו  וההחלטה  הדיון  בבית  בפריז  כבודו  נכחויות  מוכרח 

בזה  גם  ויזכה  עניינים  בכמה  הצלחה  תביא  ובודאי  זו  נסיעה  תרשה 

מנחם  לבריאות,  ובברכה  בהוקרה  חוצה  המעיינות  מהמפיצים  להיות 

שניאורסאהן.   

רכח.  מברק

רכט.  מברק

פרסום ראשון

פרסום ראשון

קלי



קני 

י"דרל אדר תשט"ו

 גורודצקי אנ"ש

RUE SAINTANTOINE 80 פריז

שמחת פורים בהצלחה ולהמשיכה לקיים יום יום מה שקבלו כבר, 

מנחם שניאורסאהן.

קני 

 ב"הרלא,  ד' אייר תשט"ו

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ 
מוה"ר דוד שי'רלב

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעשירי למטמונים, בו כותב אף כי בקיצור נמרץ 

יתברך  משם  רצון  ויהי  עתה,  לעת  הקיימים  השיעורים  תכנית  דבר  על 

שיהיו  היינו  המטרה,  להשיג  השיעורים  מגידי  ביד  יעלה  אשר  ויתעלה 

נכנסים דבריהם ללב השומעים, והוא על ידי שני התנאים הידועים, שכל 

מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים )ברכות ו, ע"ב(, ודברים היוצאים 

מן הלב נכנסים אל הלב )מאמר רז"ל הובא בספר הישר לרבנו תם שער י"ג 

ובשל"ה הקדוש שער האותיות(. ויצליחם בתלמידים מקשיבים ומביאים 

הענינים בפועל כי גדול תלמוד )דוקא( שמביא לידי מעשה.

רל.  מברק

רלא.  אג"ק חי"א עמ' סג, אגרת ג'תמג. 

רלב.  ברדא, תוניס. 

פרסום ראשון

קלה



בהנוגע להתכנית בעתיד בעבודה קדושה זו, הנה דברתי עם הרה"ג 

וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ כו' הרב"א שי' גאראדעצקי, ובקרוב 

יבוא עמהם בכתובים בפרטיות המתאימה.

בברכת הצלחה ובפ"ש כל החברים שיחיו.

קני 

 ב"הרלג,  ערב זמן מתן תורתנו, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענהרלד על אגרתו מי"ט אייר, שנתקבלה באיחור זמן קצת.

הנה בהנוגע לההשתדלות להביא למדינתם סופר מובהק, תהלה לא-ל 

ההשתדלות עושה פרי ומתקדמת, ובענין הפרטים ע"ד מקום התישבותו 

ועבודתו וכו', הרי יבוא עמו בדברים הרה"ג והרה"ח וו" אי"א נו"מ עוסק 

בצ"צ וכו' וכו' מוהר"ר בנימין אלי' שי' גורודצקי, אם בכתב אם אפשרי, 

אם פנים בפנים כשיבקר במדינתו בזמן הקרוב. ויה"ר אשר מיני' ומינאי 

יתקלס שם עילאה..

קנה 

 ב"הרלה,  י"ט סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

סדר  זיין  זיך  האט  ענין  יעדער  איז  השאלה,  גוף  דעם  צו  בנוגע   ...

עבודה, און די זאך פון פארשפרייטען ספרים געדרוקטע, אין אירופא בכלל 

רלג.  אג"ק חי"א עמ' קמו, אגרת ג'תקלה. 

רלד.  האגרת היא אל מוה"ר דוד עובדי', ספרו מרוקו. 

רלה.  אג"ק חי"א עמ' קעט, אגרת ג'תקע. 

קלו



אין  לשכה  דער  צו  געווארען  איבערגעגעבען  דאס  איז  בפרט,  צרפת  און 

פאריז, וועלכעס וועט אויך אנגעפירט פון דאנען, און דעריבער איז אין די 

אלע פראגען דארפט איר זיך ווענדען נאר צו דער לשכה אין פאריז.. 

קנו 

 ב"הרלו,  א' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מו"ה יצחק שי'רלז

שלום וברכה!

כו' הרב"א שי'  נ"ב. בודאי עורכים אסיפות עם הרה"ג והרה"ח   ...

גאראדעצקי בכל עניני הרשת, שבטח יעשה בזה ככל יכולתו.

קנז 

 ב"הרלח.  אדר"ח מ"ח תשט"ז

ברוקלין

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוהרב"א שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת שני המכתבים מג'נובה עם הידיעות ע"ד הפגישות 

שלו. ואף שאינו ברור כ"כ במכתבו אבל כנראה הכוונה שגם עם שפירא 

יפגש עוה"פ בפריז. ומובן אשר צדק ביותר בטענתו שאי אפשר להסכים 

רלו.  אג"ק חכ"א עמ' דש, אגרת ח'סא. 

רלז.  גנזבורג

רלח.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קלז



שיתנו להתכנית דתניא ע"ח שלילת או חסרון בתכניות האחרות. ולפלא גם 

ההצעה, ובפרט באופן בלתי דיפלומטי כ"כ. ותקותי שיעלה בידו לתקן את 

זה עד כמה שאפשר, אף אם אפילו בפגישות אלו הנ"ל לא נתתקן כדי צרכו. 

ממה שאינו מזכיר ע"ד חקירת כתב יד קדש, כנראה שעדיין לא נגעו 

בשאלה זו. ופשוט ששאר הענינים חשובים בהרבה יותר מזה, שעיקר ענינו 

הוא כדי לפכח את דעתו ולגרום נח"ר לפב"פ, וכיון דעבד נייחא לנפשי' הרי 

בטח ינצל השפעתו ובהוספה לטובת הענינים.

ומה שאמר לו שיחזור לאה"ק ת"ו באמצע חדש זה, וכנראה כוונתו 

לחדש חשון, הנה בקשר עם המחלה הפתאומית של כו' – הרי יש אפשריות 

שימהר חזרתו. ובטח עומד על המשמר על אתר ויוודע לו בעוד מועד אם 

יהי' שינוי בסדר הזמנים של פב"פ.

מטובו   – בעתם  מלפנים  במדינתו  האתרוגים  שנתקבלו  יוודע  אם 

להודיעני גם כן, ות"ח מראש. 

בהנוגע להמאה ביכלעך שרוצים למוכרם – שנשארה שיחתנו באמצע 

הביכלעך.  בעלי  מצד  צ"ל  הראשונה  הצעה  בטח  הנה  להמחיר,  בהנוגע 

אפשר  שאי  )כיון  ביכעל  כל  בעד  שוה  למחיר  להסכים  מקום  יש  ולכאורה 

לבוחנם מקודם בבחינה הדרושה(, לערך 10 או 15 לירה דארץ ישראל. ובלבד 

כאמור כאן שימכרו הכל )מלבד הכתבים של זקנו וכוונתי להכתבים עד בניו 

של הצ"צ ועד בכלל, או מהחסידים דדורות ההם(. וה"ה בהנוגע להביכלעך, 

הנמצאים אצל הרב זווין שליט"א כי איני יודע אם יתרצה על ענין מכירה או 

מתנה, ולשני האופנים הנני מסכים מלכתחלה. ואל בינתו אשען. 

ומענין לענין באותו ענין, בודאי ידוע לו אשר אנ"ש בפאריז גילו מאז 

בהספרי' דביהמ"ד לרבנים בפריז כמה ביכלעך חסידות ושהם של הרד"צ 

יהודא שי' חן לקבל רשיון  בנו הרב אברהם  ביד  ובמשך הזמן עלה  ע"ה. 

הופכים.  לה  שאין  כאבן   – וכנראה  אצלו.  ונמצאים  לירושת"ו  ולהביאם 

ואיזה פעמים כתב אלי שבקש את אחדים מאנ"ש לעשות מפתח וכו' ולע"ע 

לא בא לפועל )תועלת המפתח בשבילו – לא כתב(, מצדי לא כתבתי להרב 

זעוין וחן שיח]יו[ ע"ד ביכלעך אלו בכדי שלא להעיק להם, אבל אם היו 

מעוררים שימת לבם, אפשר שהי' מתאחז )אנכאפען( בזה. ובפרט הר"ח 

באם יהי' באופן של מכירה, ואף שהביכלעך דאצלו הם מכתבי מוהר"ש 

ומעט מהצ"צ, ורובא דרובא מאלו שישנם כמה העתקות, אבל בכ"ז במחיר 

הנ"ל אפשר כדאי לרכשם גם כן. 

מדז. נתקבל ד'תרפ"ג ושנים. 

דא"ג מפליגים כאן במכ"ע בהנוגע לנסיעת הב"כ דהאפיל וכו' מכאן 

ועוד, ושיבקרו גם צפון אפריקה, יעשו כמה אסיפות בפריז ואח"כ באה"ק  קלח



ת"ו וכו'. ובטח תהי' לו הזדמנות להפגש עם אותם שמעונינים להפגש אתם 

– או בפריז או באה"ק ת"ו והשי"ת יצליחו. 

הציעו לי להעתיק השמועסין לשפה האיטלקית, ואתענין לדעת חוות 

דעתו בזה, וכן אם הכניס גם זה בהתכנית שהציעו לפני ב"כ הדז. בענינים 

כאלו. 

בריאות  מתוך  בכלל  ובעבודתו  לעיל  האמור  בכל  הצלחה  בברכת 

הנכונה.

מ. שניאורסאהן 

קנח 

 ב"הרלט,  י' מ"ח ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י. 

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק 

בצ"צ וכו' וכו' מוהרבא"ג שי' 

שלום וברכה: 

ב'  מיום  החל  יום,  ובכל  אצלנו,  מוכן  שפירא  הדר.  בשביל  החומר 

העבר, הננו מטלפנים למשרדו להוודע דבר בואו ומודיעים לנו שעדין לא 

בא, וכנראה מחכים לבואו בכל יום. עכ"פ אמרנו להודיע מזה לכת"ר שי'. 

בנגוע לחוברת "תשרי" )ובכמותה קרובה לספר(, הנה הר"ר שי' לקח 

לו עוד כעשרים  יושלח  והיום או מחר  עמו את הגאלי-פרופס הראשונים 

גאלים )מתוקנים( וכן השאר עד תומם כפי שיתקבלו מהמדפיס כאן. והננו 

מאיצים במדפיס למהר בזה כיון שנחוצים לכת"ר באופן דחוף. 

בכבוד וברכה

נ.מינדל

מזכיר

רלט.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

קלט



קנט 

 ב"הרמ,  י"ב כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

אגודת נשי ובנות חב"ד סניף 

צרפת ד' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

... באזונדערס בין איך געווען צופרידען פון דעם וואס איר רעכינט 

וועלכע  קינדער  די  פון  עלטערן  די  מיט  פארבינדונג  אין  זיך  שטעלען  צו 

דאפעלט  איז  דאס  וואס  פריוואט,  אדער  תורה'ס  תלמוד  די  אין  לערנען 

וויכטיג פאר די תלמידים פון די תלמוד תורה'ס און פריוואט מלמדים, און 

אויך מאכען נעהענטער די עלטערען צו די ענינים וואס עס ווערט געלערנט 

מיט זייערע קינדער, און דורך דעם פארשטארקען אויך דעם חינוך פון די 

קינדער. און איך האב געבעטען דער לשכה אין פאריז צו געבען א סובסידיע 

ספעציעל פאר דער ארבעט, 15 טויזענט פראנק.. 

קס 

 ב"הרמא,  ב' כסלו, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור בעל מדות 
תרומיות ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'רמב

שלום וברכה!

... שמחתי להוודע מהרבא"ג שי' שכ' משתתף בשיעור ברבים במס' 

בבא מציעא..

רמ.  אג"ק חי"ב עמ' קלח, אגרת ג'תתקמט. 

רמא.  אג"ק חי"ב עמ' קו, אגרת ג'תתקיט. 

רמב.  שזר

קמ



קסי 

 ב"הרמג,  כ"ח טבת, תשט"ז

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מו"ה ישכר דוב שי'רמד

שלום וברכה!

בזה,  יש להשתדל  עוד תלמידות ממרוקה,  אודות קליטת  ומ"ש   ...

כיון שנכון הדבר במאד, וכפי התיאור של הרה"ג הרה"ח כו' מוהרבא"ג 

לעוד  לקליטה  מקום  יהי'  ערך  לפי  קל  תיקון  ע"י  החדש  בבית  הנה  שי', 

כמה תלמידות נוסף על של עתה, וטוב שיתדבר עם הרה"ח מו"ה רפאל שי' 

על אתר איזה תיקונים  ולהווכח  ביחד בהבית החדש  לבקר  ווילשאנסקי 

דרושים בשביל הנ"ל...

קסי 

ב"הרמה, ט"ז שבט ה'תשט"ז 

לכבוד מר ש.ז. שזר שי' 

שלום וברכה!

... דר. שפירא עדין לא שב מפריס, וכפי שאמרו ממשרדו כאן חושבים 

שישוב בעוד שבוע לערך. 

השנה  שהשתתפו  האנשים  הם  מי  להוודע  אפשר  אם  ששואל  במה 

בועדה המדעית לפרסום כתבי-יד וכו', הנה כנראה למעשה, על כל פנים, 

רמג.  אג"ק חי"ב עמ' רמט, אגרת ד'סז. 

רמד.  גורביץ, מנהל ביה"ס בית רבקה בצרפת. 

רמה.  נשיא וחסיד עמ' 417. 

קמי



כמו  כזאת  ועדה  לפני  נקראנו  לא  גם  וחקירה,  ועדה  השנה  היתה  לא 

שנקראנו בשנה העברה, ובכלל הסדר הי' אחר. ואם "לפנים" היתה ועדה 

)ויש אומרים שהדר. יונג ופרופ. העשל היו בן חברי'( אבל הדר. אפרת לא 

נמנה בתוכם. וכמעט דבר ברור הוא אשר למעשה ועדה כזאת אם היתה 

כאילו לא היתה. 

הבקשות  שהגשנו  אחרי  כך:  היתה  הדברים  השתלשלות  ובכללות 

פרק, עם הדר.  כאן באותו  שי, שהי'  גורודצקי  נפגש הרב  באופן רשמי, 

שקודם  לו  הבטיח  שפירא  והדר.  וקצרות,  ארוכות  אתו  ודבר  שפירא 

סמך  ועל  הדברים.  ממצב  לו  יודיעו  החלטה  או  הצעה  איזה  שתהי' 

הבטחתו זו נתעכב כאן הרב גורודצקי שי' איזה שבועות, למרות נחיצותו 

לשוב לפריס, ומאידך גיסא, בידענו כי הדר. שפירא מכיר בטיב עבודת 

ליובאוויטש זה מכמה שנים, קוינו שלא יעשה עול לליובאוויטש. ולבסוף 

בענין  המעשה  לאחר  הידיעות  קבלנו  אלא  מראש  דבר  לנו  הגיד  לא 

הרב  לפני  התנצל  זה  לאחר  אמנם  לתקציבים.  ההצעות  או  התקציבים 

גורודצקי שי' כי לא בו האשמה אלא בועדה, אבל הרב גורודצקי השיב 

לו, וכן הוא האמת, אשר ידוע לנו כמה קלושה היא השפעת ועדה כזאת 

וכי הענין בעיקר תלוי בו. 

שי'  כ'  השפעת  בכח  לתקן  שאפשר  מעוות  הוא  אשר  אנו  מקווים 

ובידענו עד כמה קרוב הדבר ללבו, הנה בטח עושה ויעשה כל אשר בידו, 

ומצפים אנו לידיעות טובות מאלו שקבלנו עד כה מפריס. 

בכבוד וברכה מוקירו ומכבדו

הרב ח.מ.א. חדקוב

מביקורו  המודיע  לח"ז,  מי"ד  שי'  מהרב"ג  מכתב  הגיע  בינתיים 

באותו היום במקום האסיפות, וכפי הנראה אין עדיין שום שינוי. 

קמי



קסי 

 ב"הרמו,  ח' אייר, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור 
ענף עץ אבות וכו' הרש"ז שי'רמז

שלום וברכה!

באשר כותב אני ברוב צער בקשר ובהמשך להמאורעות בכפר חב"ד 

ולבי לבי על חלליהם, אפשר שיימצא במכתבי בטוי שיוצא מכפי הרגיל, 

אבל אין אדם נתפס על צערו, וכ' בטח יבין לשיחי.

אוכלוסי  להרבות  האמצעים  בכל  שינקטו  השתדלתי  העת  כל   ...

הכפר ומקורות הפרנסה אשר שם, שלכן דרשתי וזרזתי בהקמת בתי ספר 

למלאכה ולחקלאות וכו' באופן הכי רחב ובהקדם הכי גדול. אבל לדאבוני 

ולתמהוני ולצערי, הנה מסיבות שאינן תלויות בי התנהלו הענינים לאטם 

ובעצלתיים במדה הכי גדולה. ועד כמה שמכאיב הדבר, מוכרח אני לומר 

שסיבת הדבר היא, שהמוסדות והמשרדים המתאימים באה"ק ת"ו אשר 

בידם ביצוע הדבר, שקלו וטרו בדבר כדרך התגרים בעניני ממונות, איזה 

מכן,  ויתר  וכו'.  וכו'  לקמץ  אפשר  וכמה  תנאים,  ובאיזה  להלוות,  סכום 

עמדו  לא  רשמי(  באופן  לא  )אם אמנם  כאן  לי  שניתנו  ההבטחות  למרות 

בדיבורם וקפצו ידם במקום שהי' צריך לפתוח, ובהרחבה. 

כיון שאיני רגיל בדרכי "דיפלומטי'", ומה שיש אצלי מזה – אין 

ברצוני להשתמש בזה במכתבי לכ', מוכרח אני להזכיר אשר נתאכזבתי 

ונצטערתי צער רב מהמשא ומתן שהי' בין כ' ומר קול עם הרב גורודצקי 

אם  אשר  בטענות,  אלי  ובאו  ק"ו  חב"ד  עסקני  למדו  שמזה  שיחיו,   –

המשרד אשר כ' מנהלו הנה התעינותו לקוי', מה יש לצפות ממשרדים 

אחרים... 

רמו.  אג"ק חי"ג עמ' לה, אגרת ד'שט, הושלם ע"פ נשיא וחסיד עמ' 420.

רמז.  שזר

קמי



קסי 

 ב"הרמח,  כ"ד תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

הרה"ח  עם  התדבר  אשר  כותב  בו  תמוז,  מכ"א  מכתבו  על  במענה 

שי'  מוהרב"א  הרה"ח  הרה"ג  עם  וגם  שלו  המשפיע  שי'רמט  הרנ"ן  וכו' 

גאראדעצקי, ושניהם הסכימו שיסע למרוקה על מנת לעשות שם בחינוך 

על טהרת הקדש של בני ישראל.

ואם כנים הדברים ומקבל זה על עצמו בתום לבב, נכון הדבר וטוב, 

של  תלמידה  באמת  שהוא  כמו  עצמו  על  להביט  שעליו  זאת  שעוד  אלא 

פירוש שבכל  נרות להאיר,  הישיבה הק' תומכי תמימים שנקראים בשם 

השפעתו  ידי  על  אלקי  באור  ישראל  בני  נשמות  להאיר  עליו  בואו  מקום 

זה  ידי  ועל  בהידור,  מצותי'  וקיום  ביראת שמים  בלימוד התורה  עליהם 

יצליח בכל האמור..

קסה 

 ב"הרנ,  ב' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מו"ה סעדי' שי'רנא

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו תמוז. ולפלא שריבוי התלמידים בימי החופש 

אינו כדי צרכו. ובפרט שזמן החופש מלימודי חול יש לנצלו ביותר וביותר, 

רמח.  אג"ק חי"ג עמ' רצז, אגרת ד'תקסב. 

רמט.  ה"ר ניסן נמנוב.

רנ.  אג"ק חי"ג עמ' שכו, אגרת ד'תקפט. 

רנא.  ליברוב, צפרו. 

קמי



כיון שאז התלמידים אין ענינים אחרים מבלבלים אותם מלימודי קדש, 

וק"ל.

יש  שבטח  על  נוסף  הנה  מספיק,  אינו  האש"ל  של  שמקומו  ומ"ש 

להרבות תלמידים מתושבי העיר, צריך הי' להתדבר בזה עם הרה"ג הרה"ח 

אפשר  הרי  בזה  וההחלטה  בכלל.  המקום  הרחבת  ע"ד  שי'  הרבא"ג  כו' 

כמה  תלמידים  לעוד  מקום  יהי'  ובמילא  עתה,  לפועל  להביאה  להתחיל 

וכמה, ובמ"ש בענין ההכבדה, הנה חלק מזה - הוא בטח בבחי' נר לאחד 

אחב"י  מבין  מדריכים  ולמצוא  להשתדל  יש  הנשאר  ובחלקי  למאה,  נר 

מתאימים  ומורים  מדריכים  אחר  לחפש  יש  ובלא"ה  עצמה.  שבמרוקה 

לאנ"ש,  אפילו  נוספת  הסברה  צריך  שעדיין  כנראה  ובכלל  מביניהם. 

שהאמור ונצטוינו שמעלין בקדש הוא בכל עניני קדושה, ולא רק באחדים 

מהם ובאותם שאינם קשורים בטרחה, ופשיטא שמוסד חינוך מהראשונים 

בציווי זה, כיון שנוגע לדורי דורות. ובפרט ע"פ המבואר בדא"ח שדוקא 

בזה - בבנים ובנות ובבני בנים - מתגלה כח הא"ס בעלמא דין, וק"ל.. 

קסו 

 ב"הרנב,  כ"א מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת 
שמים מו"ה עזריאל שי'רנג

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ד מנ"א, בו כותב אודות 

ההתועדות דיום הבהיר יום הגאולה והסדרים בימי החופש, ולפלא קצת 

צירוף  ע"י  הצמצום  כי  אף  דנערות  בביה"ס  צמצומים  עושים  שכנראה 

ולא  והתפשטות  להתרחבות  הזמן  הוא  שעתה  בשעה  בה  וכיו"ב,  כתות 

גם  לתקן  עוד  יש  ואפשר  לצמצומים,  ועאכו"כ שלא  לעמידה במצב אחד 

שיתדבר  וכדאי  כסדרם,  לימודים  לסדר  ועאכו"כ  החופש,  לימי  בהנוגע 

בדבר זה עם הרה"ג כו' הרבא"ג שי', וכן בהנוגע לקנין בית מתאים, ומובן 

שיכול לכתוב שעושה זה ע"פ הצעתי.. 

רנב.  אג"ק חי"ג עמ' שפה, אגרת ד'תרלט. 

רנג.  חייקין, אגאדיר. 

קמה



קסז 

 ב"הרנד,  אדר"ח אלול, תשט"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

באשטעטיג די ערהאלטונג פון אייער בריף פון כ"ב מנ"א, און זיכער 

וועלכען  וועגען  ענין  דער  אז  מאכען,  אויפמערקזאם  ניט  אייך  דארפמען 

אז  ד.ה.  אנדערע,  פון  פאדערונגען  ענליכע  צו  בריינגען  קען  שרייבט,  איר 

דאס וועט פיל פארגרעסערען די הוצאות פון די מוסדות. דאך מיין איך ניט 

צו זאגען א באשלוס אין דעם. און האב געשריבען וועגען דעם צו הרה"ג 

שרייבען  איר  וועט  און האפענטלעך  פאריז,  אין  שי'  כו' הרבא"ג  הרה"ח 

איצט צו עם, און האבען א ידיעה אין דעם... 

קסח 

 ב"הרנה,  י"א תשרי, תשי"ז

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מו"ה בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

...איני יודע מצב האויר בפאריז, אבל אם מתאים הוא כדאי להשתדל 

שיערכו מסיבות סוכות בשביל תלמידי הת"ת וכיו"ב, ועל דרך הנעשה כאן, 

שיעשו זה בסמיכות לסוכה, יברכו עמם על הד' מינים וכו' והוצאה בכגון 

דא הכנסה היא...

בברכת גמר חתימה טובה ולהצלחה מופלגה בכל הענינים הכללים 

והפרטים.

רנד.  אג"ק חי"ג עמ' תיד, אגרת ד'תערב. 

רנה.  אג"ק חי"ד עמ' טז, אגרת ד'תשסד. 

קמו



קסט 
 ב"הרנו,  כ"ו מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מו"ה בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

לתקוה  מקום  יש  ותפילין,  בפרשיות  הדוחק  אודות  מ"ש  ...כפי 

שאפשר ביה"ס לספרות במשך הזמן יהי' למוסד הנושא את עצמו. ואפילו 

רק המל"ח דכאן אם יקח כל המצטרך לו בזה מביה"ס דספרות נוסף על 

כל  לקבל  זה  שיספיק  אפשר  ותו"ת,  אהלי"י  דמוסדות  התלמידים  צורך 

אפשר   - מה  ישאר  אפילו  ואם  ופריז,  דמכנז  המוסדות  שני  של  התוצרת 

שיהיו  ובלבד  חב"ד,  מוסדות  נמצאים  בהם  המקומות  לכל  לשלחם  יהי' 

הזמין  שכבר  ממכתבו  רצון  שבע  הייתי  ולכן  כדבעי,  והבתים  הפרשיות 

את כל המכשירים באה"ק ת"ו. ובטח בינתים מכינים אחדים מתלמידים 

המתאימים לזה - ע"י לימוד ההלכות וכיו"ב...

בברכת הצלחה מופלגה ולבשו"ט.. 

קע 

 ב"הרנז,  כ' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרנ"ן שי'רנח

שלום וברכה!

לעניני  בהנוגע  מזכיר  שאינו  ולפלא  שבט,  מט"ז  מכתבו  על  במענה 

הבנין, ועל פי דברי הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרבא"ג שי' ישנו 

רנו.  אג"ק חי"ד עמ' קיח, אגרת ד'תתעג. 

רנז.  אג"ק חי"ד עמ' שע, אגרת ה'קמד. 

רנח.  ה"ר ניסן נמנוב

קמז



כבר הסכם מלא ומוחלט מהדזוינט לבנות ד' דירות בשביל הר"מ והר"י 

דתומכי תמימים ובמילא יתפנו דירותיהם שבבנין להרחבת מקום תו"ת, 

עומד  להיות  ומובן שצריך  בבנין תו"ת,  איזה תיקונים  לעשות  גם  ויוכלו 

על המשמר שיעשו התיקונים כדבעי וכן שימלאו הבטחותיהם בזה, וכפי 

שאמר לי הנ"ל יש לשער שבסוף שבוע זה או תחלת שבוע הבאה תתקבל 

אשר  ללשכתנו  גם  ותיקונים  להדירות  בהנוגע  מפורטת  רשימה  כבר 

בפאריז, ומובן שהעמידה על המשמר צ"ל ע"י הנהלת תו"ת בברונא והוא 

בראשם, ובודאי עושים ההכנות הדרושות לזה, ומכמה טעמים אין כדאי 

לעכב כמובן במה שתלוי בהם, כיון שהסכם בכל הנ"ל לא הי' באתערותא 

שלהם כ"א ע"י שקו"ט ודו"ד וכו', מהנ"ל מובן ג"כ שאין עתה הזמן לבוא 

בעוד איזה דרישות כספיות להנ"ל, וק"ל.

... לאחרי כתיבת הנ"ל נתקבלו ידיעות שחלו שינוים בהנוגע לזמני 

הבנין וכו' ואפשר יהי' עוד שינוים - ובטח עומדים בקישור תמידי עד"ז עם 

הלשכה בפאריז..

קעי 
 ב"הרנט,  ר"ח מנ"א ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מוהרבא"ג שי'

שלום וברכה!

על שתי נקודות באתי היום, והם:

למדינת  לפנים  ממדינתנו  הבאים  מספר  רב  הנשמע  כפי  א( 

שם,  ומצבם  מעמדם  להקל  אפשריות  כמה  שיש  ואומרים  פוילין, 

מהעסקנים  מי  באם  וכיו"ב  ת"ו  לאה"ק  משם  העתקתם  להקל  וגם 

יבקר שם. וכנראה שבין הבאים ישנם כמה מאנ"ש.

ב( מנהל האינסטיטוט האידי אשר שם, ושמו פרופ' בערל מארק, )וכן 

הרב מורנו דשם(, בביקורם באה"ק ת"ו סיפרו אשר בהספרי' של מוסד זה 

ישנם יותר ממאה ביכלעך חסידותרס. לפי דבר הנ"ל יש ביניהם גם גכתי"ק 

של הרביים, אבל מסופקני אם מבינים הם ויודעים להבחין בהכתבי-יד.

רנט.  אג"ק חכ"א עמ' שסו, אגרת ח'קכד. 

רס.  שנשארו שם בעת הצלת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע מפולין בשנת ת"ש. ראה בזה "ספריית 
ליובאוויטש" עמ' קנב, אג"ק חכ"א אגרת ח'קכו. 

קמח



ולפי דברי מנהל המוסד האמור לא מופרך שיתנו הביכלעך באם תהי' 

דרישה מכזה שיהי' מקום בשכל לתת את הביכלעך לו. ואפשר שבכגון דא 

גם בצע כסף להמתווכים בהשגת הרשיון הדרוש לזה יוכל להועיל.

ואפשר כדאי הדבר שכת"ר יקח לו איזה ימים לבקר שם אודות שתי 

אחר  שהוא  מי  נמצא  אולי  הדבר,  אי-אפשרי  ואם  האמורות,  הנקודות 

בסביבתו שיש לו על כל פנים ידיעה קצת בביכלעך דא"ח וכן הבנה קצת 

עכ"פ בעסקנות ציבורית, שהוא יבקר שם.

היתה שמועה שהפרופ' הנ"ל שהוא מנהל המוסד הנ"ל צריך להשתתף 

או  בהליכתו  צרפת  דרך  ג"כ  שיעבור  ואפשר  ת"ו  באה"ק  ועידה  באיזה 

בחזירתו. וכמובן שהנסיעה לפוילין צריכה להיות בזמן שהנ"ל שם שיוכלו 

להפגש אתו. ובטח בהפדרצי' או במערכת העתון האידי שבפריז יודעים על 

דבר זמני נסיעתו של הנ"ל.

מהדז'רסא נתקבל ח' ושליש א' בלי הוראה לאיזה ענין שייכים. ועוד 

ד' תק"מ ב"א.

מכ' מט' ט"ז כ' תמוז נת', ומילאו בקשותיו.

בברכה לבשורות טובות ולהצלחה בעבודתו בקדש.

קעי 

 ב"הרסב,  ימי הסליחות, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י. 

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק 

בצ"צ כו' מו"ה בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

הפ"נ נתקבלו. 

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, 

הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה 

טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות. 

רסא.  מהדזוינט, לתמיכת עבודת חב"ד. 

רסב.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

קמט



בברכת הצלחה מופלגה בעבוה"ק ולרוב נחת מכיו"ח שי' 

מ. שניאורסאהן 

קעי 

 ב"הרסג,  ט"ז אייר תשי"ח 

ברוקלין. 

הרה"ח אי"א עוסק בצ"צ מו"ה סעדי' שי'רסד

שלום וברכה! 

... ובמ"ש אודות דרישת המכתב וכו' – הנה ביום הראשון נסע הרה"ג 

הרה"ח וכו' הרבא"ג שי' מכאן לפאריז, וכפי המדובר, עליו לבקר בקרוב 

ממש גם במרוקה, וכיון שנאמר ותשועה ברוב יועץ, בטח יתדברו עמו בכל 

הענינים וגם בהנ"ל.. 

קעי 

 ב"הרסה,  ח' סיון תשי"ח 

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוהרבא"ג שי' 

שלום וברכה!

וכבקשתו בא המענה  והקודמו,  מאשר הנני קבלת מכתבו מג' סיון 

שהחלטה  ומובן  הח.  שר  עם  להתראות  להסברא  בהנוגע  והוא  בהקדם, 

רסג.  צדי"ק למלך ח"ו עמ' 91. 

רסד.  ליברוב

רסה.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

קנ



סופית צריכה להיות בהתאם להידיעות שתהיינה אצלו בעת קבלת מכתבי 

זה. אבל כללות השקפתי בזה – שאין כדאי לערב משרד חדש שאפשר שעד 

עתה לא הי' שם כל ענין זה, ועוד זאת שבאופן ישר אין הענין שייך לו, ורק 

באם באה טענה על משרדים אחרים יש להתערב. והרי יש לשער שקירוב 

הדעת יהי' לו יותר למשרד מאשר להבא בטענה. ועוד זאת שעל המשרד 

להתראות  משא"כ  וכו'.  הענין  קראצען(  און  )גריבלען  לחטט  יהי'  החדש 

עם השר שבלא"ה יודע מכל הענין, והענין שייך אליו באופן ישר – שאין 

בזה חשש האמור, כדאי. והרי יש תקוה לבטל שם כל הענין מעיקרא )ע"י 

שיפתחו להם פתח של חרטה בכבוד, שיוכלו להטיל האשמה על מי שהוא 

וכו'(. 

דלהתראות  בשלילה  כת"ר  שכותב  הטעמים  על  נוסף  הוא  הנ"ל 

עם השר  הנ"ל  וע"ד ההתראות  – שאפשריות  להעיר  וזאת  הח.  עם השר 

דמשטרה וכו'. השוללת חששות הנ"ל – הרי יש טעם מיוחד לעשות מחאה 

על כל הענין דרע"ח שי' – בכדי שלא יאמרו שאפשר יש קורטוב אמת בזה, 

ובמילא צריך להשגיח גם להבא וכו'. 

מוסג"פ מכתב מהרב הרד"ע שי' שנתקבל ז"ע, ובטח יחזירו לאחרי 

הקריאה. 

נותן אפשריות ואפשר גם  לכתבו במכתבו הראשון, שהמצב ההווה 

על  עומדת  האנשים  וכן  הכספים  שאלת  אבל  העבודה,  להרחיב  נחיצות 

הפרק. 

זה. והרי שאלת הכספים בודאי הוא רק  יש לעשות  כן,  מובן שאם 

ואפשר  להתקציב,  יכניסו  כן  לאחרי  בטח  )שהרי  ראשון  הכי  זמן  למשך 

יסלקו, במקצת עכ"פ, גם ההוצאה שקודם להכניסה להתקציב(. ובשאלת 

האנשים, הנה סו"ס יבוא לשם מי מכאן שיהי' בעזר אנ"ש הנמצאים כבר 

על אתר, ואין זה אלא ענין התלוי בזמן. ותקותי שבכל אופן יסודר בזמן 

חדשי הקיץ. 

בברכת הצלחה מופלגה בענינים הכללים ובענינים הפרטים – המצפה 

לבשו"ט בכהנ"ל

מ. שניאורסאהן 

נ.ב. 

נעם לי לראות אמש בעת ההתועדות שני בניו שי', ועד לסופה. ויהי 

רצון שהוא וזוגתו תי' ירוו מהם וכן מבנותיהם תחיינה רוב נחת אמיתי 

בכל הפרטים. 

קני



קעה 

 ב"הרסו,  ה' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מו"ה בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

המצורף  עם  תמוז  ומב'  תמוז  מאדר"ח  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

אליהם, ובודאי בהזדמנות יודיע השער הרשמי של הפרנק וכו' וכו'.

ויהי רצון שיהי' הענין בדענעמארקרסז התחלה טובה להפצת המעינות 

במדינה זו והמדינות שבסביבתה, ובהעלמות שהיו עד עתה תוגמר תקופת 

תורה  חוצה,  המעינות  ויפוצו  קשות,  התחלות  כל  רק  אשר  ההתחלה, 

תמימה נגלה וחסידות גם יחד, ומגלגלין זכות ליומין זכאין הם י"ב וי"ג 

תמוז הבע"ל גאולת רבנו נשיאנו ראש ישראל הרי גופא בתר רישא גריר, 

ויהי רצון שיגאל כאו"א מאתנו בתכ"י בגאולה מכל הענינים המבלבלים 

ובנצחון גלוי עליהם כמו שהי' בימים ההם לפני ל"א שנה, ומתוך הרחבת 

הדעת יגבירו חיילים בכל אותם הענינים עליהם מסר נפשו בעל השמחה, 

)הנגלה  ולומדים תורתו תמימה  ה'  יראי  ולכל לראש בהעמדת תלמידים 

והפנימית( ומקיימי מצות ה' בהדור.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט.

רסו.  אג"ק חי"ז עמ' ריב, אגרת ו'שסד. 

רסז.  פתיחת ישיבה. 

קני



קעו 

 ב"הרסח,  י"ג תמוז, ה'תשח"י 

ברוקלין, נ.י.

להנכבד והנעלה איש המעלה בעל מרץ ורב 

פעלים בתמיכת אהלים אהלי תורה ויראת 

שמים טהורה הר' מו"ה דודרסט שליט"א

שלום וברכה!

והסיוע שכ'  ידיעות מאנ"ש שי' במארוק מהעזר  הנני מקבל  בנועם 

שמחתי  וביחוד  הקודש.  טהרת  על  בחינוך  בקודש  בעבודתם  להם  נותן 

פעלים  ורב  נמרץ  עסקן  נו"מ  אי"א  הוו"ח  והרה"ח  הרה"ג  בקבלי מכתב 

וכו' וכו' מוהר"ר בנימין אלי' שליט"א גורודצקי על דבר פגישתם והשיחות 

שהיו להם והשתדלות כ' לסייע בביסוס התפתחות והתרחבות המוסדות 

הק'..

קעז 

י"טרע מרחשון תשי"ט

 הרב גורודצקי אצל גנסבורג

REZIA 8 מילאנו 

לבשורות  בברכה  בהילוכה  והיא  במאוד  נחוצה  לאה"ק  הנסיעה 

טובות, מנחם שניאורסאהן.

רסח.  אג"ק חי"ז עמ' רמא, אגרת ו'שצ. 

רסט.  תורג'מן. ראבאט. 

רע.  מברק

פרסום ראשון

קני



קעח 

 ב"הרעא,  ו' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק 

בצ"צ כו' מוהרב"א שי'

שלום וברכה!

שי'  מענדל  גרשון  מו"ה  וכו'  מדות  בעל  נו"נ  אי"א  הוו"ח  הרה"ח 

גרליק עומד מוכן לנסיעתו בימים אלה צלחה למילאן. התגולל הדבר אשר 

את הויזה לאיטליא יצטרך לקבל באחת המדינות שבדרכו, היינו בלונדון 

או בפאריז.

ואשר לכן, יעצתי לו לבחור בפאריז - כדי לנצל את ההזדמנות הזאת 

בנדון  המפורטות  הוראותיו  ולקבל  כת"ר  עם  וקצרות  ארוכות  לשוחח 

עבודתו במילאן.

והנה באם רק באפשר הי' נכון במאד מאד אם גם כת"ר יסע יחד אתו 

למילאן ולהציגו לפני קהילתו, ובודאי מובן גם לכת"ר, אשר דבר כזה בטח 

יבסס ויחזק את כל הענין בעזהשי"ת.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ביום נסיעת הררג"מ שי' מכאן לפאריז - יבריקו עד"ז. נתקבל ד"א 

מ"ח  מכו'  מכתבו  תלז.  ד"א  ב"א.  זה  ולפני   .1958 דשנת  דפוס  לעניני 

נתקבל. 

רעא.  אג"ק חי"ח עמ' פב, אגרת ו'תקפד – הושלם ע"פ צילום האגרת – ספר זיכרון עמ' 249.

קני



קעט 

 ב"הרעב,  ח' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות תרומיות 
ענף עץ אבות וכו' הרש"ז שי'רעג

שלום וברכה!

וו"ח  בודאי קבל הפ"ש שבקשתי למסור לו על ידי הרה"ג והרה"ח 

אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מרץ וכו' מוהר"ר בנימין אלי' שי' גורודצקי 

והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ד שי' חנזין.. 

קפ 

 ב"הרעד,  ב' חנוכה ה'תשי"ט 

ברוקלין, נ.י. 

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ 

וכו' מוהרבא"ג שי'

שלום וברכה:

זה מזמן הדר. ע. עטטיש, שי' חבר הקהלה היהודית בברלין, מתכתב 

אתי. וכפי שהוא כותב, כיון שהחרדים הם במיעוט במועצת הקהלה הנה 

מקבלת  שהקהלה  הכספי  לעזר  בנוגע  וכן  וכו'.  זכויותיהם  את  מקפחים 

מהועד המרכזי של הקהלות באשכנז )מכספי הקליימס קאנפערענץ(

להקציב  קונפרנץ  הקליימס  אצל  לפעול  אפשר  אם  היא  השאלה 

סכום מסויים בתור תמיכה שנתית בשביל החרדים ביחוד, ושהעזר הזה 

רעב.  אג"ק חי"ח עמ' פט, אגרת ו'תקצא. 

רעג.  שז"ר

רעד.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קנה



יומסר לועד מיוחד של החרדים שם בשביל צרכיהם הדתיים והחינוכיים 

וכו'. 

ות"ח אם יתענין בזה ויודיעני. 

בברכה לבשו"ט 

מ. שניאורסאהן 

קפי 

 ב"הרעה,  ה' טבת תשי"ט 

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה' בנימין אלי' שי' 

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח טבת עם המצורף אליו, ואינו ברור 

מהמצורף – באיזה מקום יהי' הועד אותו רוצים לייסד, ואפשר אין זה נוגע 

כ"כ, כיון שבטח האסיפות שלו תהינה רק מזמן לזמן, בכ"א מובן שמוכרח 

המוסדות  של  לקיומם  נוגע  הענין  שהרי  ליובאוויטש,  ב"כ  גם  בו  שיכנס 

ולציורם, 

זה נוגע.  וו. = אינו מובן מה  במ"ש במכתבו שבפרט ביחד עם הרב 

ובפרט שאינו ברור, אם הנ"ל יהי' בעצמו או שיהי' מי אחר. 

לבטל  איך  עצה  למצוא  הי'  צריך   = הועד,  עבודת  לתכנית  בהנוגע 

איזהו נקודות בו, ובפרט ע"ד הבחינות בחכמות חיצוניות, שצריכים לעבור 

בבחינות,  שיעמדו  שאלו  כיון  וביותר,  ביותר  נוגע  זה  שהרי  המורים,  כל 

קרוב לודאי שלוקים יהיו בעניני יראת שמים וכו', והלואי רק לקוים ולא 

גרוע מזה. 

אליו  ומצורפת  שי'  טורזמן  ממר  מכתב  קבלתי  אלו  ימים  דא"ג, 

תכנית ארוכה של החינוך בהנוגע לבתי ספר החנוך אשר במדינה שם, ובו 

רעה.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קנו



ג"כ הגבלות בכהנ"ל, אף שלא הי' עדיין די זמן לעבור על המכתב לפרטיו. 

אין   – מכת"ר  ששמעתי  כפי  שהרי  זה,  על  להגיב  איך  יודע  איני  ולע"ע 

בטוחה כ"כ העמדה לחב"ד של טורזמן עצמו, ועלול שיראה מה שכתבו לו 

במקום הבלתי מתאים. ומי יודע איך תשפיע חוו"ד רשמית מכאן, בשאלה 

בעוד  תגובה  מוכרחת  גיסא,  ולאידך  המוסדות.  אל  שנוגעת  כהאמורה 

מועד לבטל דרישה האמורה. ולכאורה יש לגייס העסקנים על אתר – אם 

הרבנים או יושבי ראש ועדי הקהלות וכו'. ואחכה לחוו"ד כת"ר בהאמור 

– מתאים למה שבטח דברו עד"ז, בהיותו במרוקה. 

ז"ע הגיעני מכתב מלבנהארץ שי' מאה"ק ת"ו, שכפי הידיעה שקבל 

צריכה להיות חתונת בת אחיו תי' בי"ד כסלו. ובכ"א באיזה זמן שתהי' 

– יהי רצון שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עד עד 

על יסודי התורה והמצוה, מתוך מנוחה אמיתית, מנוחה בגשמיות ומנוחה 

ברוחניות. 

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולהצלחה מופלגה בעבודתו. 

מ. שניאורסאהן 

קפי 

 ב"הרעו,  ששי בטבת, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק 

ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

וכו'  וכו'  והרה"ח  הרה"ג  בהשתתפות  האסיפות  ע"ד  הפר"כ   ...

גאראדעצקי שי' - נתקבלו.

רעו.  אג"ק חי"ח עמ' קכז, אגרת ו'תרכט. 

קנז



קפי 

 ב"הרעז,  י"ב טבת תשי"ט

ברוקלין. 

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוהר' בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

לו ממילוי  נודע  בודאי  ומכבר  מאשר הנני קבלת מכתבו מח' טבת, 

בקשותיו וכו',

עיה"ק ת"ו(, שכידוע  )מירושלים  שי'  חיים שפירא  היום מר  בקרני 

– לו הדיעה הראשית בעניני המפלגה, ומובן שנסבה השיחה לעניני הכנות 

לבחירות הבאות, ודברתי עמו, שמוכרח: 

רק  החזית  שתהי'  מוכרח,  פחות  ולא  ב(  דתית,  חזית  שתהי'  א( 

לבחירות ולא לאחר כן. 

ולפי דבריו מסכים על שני הענינים, אלא שחושש שממפלגות אחרות 

ידרשו חזית לזמן ממושך. 

לדעת  רציתי  לוין,  שי'  להרי"מ  בהנ"ל  שאכתוב  סברא  שיש  וכיון 

אופן שיחתו הוא עם הרי"מ שי' כשבקרו, יחסו לחב"ד וכו', ומכל הפרטים 

היכולים להשפיע על שאלת הכתיבה מכאן ואופן הכתיבה, וד"ל. 

בברכה לבשו"ט ולהצלחה בעבוה"ק.

מ. שניאורסאהן 

רעז.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קנח



קפי 

 ב"הרעח,  ד' אדר א', ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב 

פעלים וכו' הרב שלמה שי' המכונה 

ד"ר עהרמאן

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו עם המוסגר בו.

בעל  בצ"צ  עוסק  נו"מ  וו"ח אי"א  והרה"ח  לפגישת הרה"ג  שמחתי 

ובטח  שי'  כת"ר  עם  גורודצקי  שי'  אלי'  בנימין  מוהר"ר  פעלים  ורב  מרץ 

ידי  על  נפש  במסירת  הנעשית  המסתעפת  העבודה  ע"ד  לכת"ר  סיפר 

בכפרים  כמו  שמים,  ויראת  התורה  בהפצת  רחוקות  בפינות  שי'  אנ"ש 

ועיירות במרוקו, וכן באה"ק ת"ו באויסטראלי' ובכמה מדינות הקרובות 

והרחוקות. והרי עבודה זו מחייבת הסיוע הכי גדול, על כל פנים באמצעי 

כסף, כדי אשר המס"נ של העובדים תביא התועלת הכי גדולה בלי הגבלות 

מצד חוסר אמצעים כספיים.

של  הסיוע  ע"ד  פעמים  כמה  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  ששמעתי  וכיון 

חאווקין  בקרן  רק  לא  השפעתו  ובידעי  כספיים,  בענינים  גם  שי'  כת"ר 

אלא גם במקורות כסף אחרים, תקותי שינצל השפעתו וישתתף בעבודתנו 

במדה הכי גדולה ואפשרית..

רעח.  אג"ק חי"ח עמ' רד, אגרת ו'תשח. 

קנט



קפה 

 ב"הרעט,  ו' שבט תש"כ

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק 

בצ"צ כו' מו"ה בנימין אלי' שי' 

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' מימי כ"ו טבת וג' שבט. 

ויהי רצון שיבשר טוב בכל הענינים בכלל ובפרט. 

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ההילולא  דיום  הכללי  מכתב  בזה  מצורף 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שגם בתוכנו יבשר טוב. 

בברכת הצלחה מופלגה בעבה"ק ולבשו"ט בפרט ובכלל

מ. שניאורסאהן 

קפו 

ב"הרפ, כו' סיון, תש"כ. 

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוהרבא"ג שי'

שלום וברכה!

אשר  רצון  ויהי  והקודמו,  סיון  מכ"ב  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

חפץ ה' בידו יצליח, לייסד מרכז ליובאוויטש דפאריז וסביבתה, כי מובן 

רעט.  מצילום האגרת

רפ.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

פרסום ראשון

קס



הצער – אשר לאחרי כמה שנות דירה דכמה אנ"ש שם, יתפרדו איש לפנתו 

ולזויתו שלו מבלי מקום מרוכז אשר שם הנ"ל יקרא עליו. ובודאי דלכוותי' 

יבינהו,  הדז.  שגם  כך  כדי  עד  פשוט  שהרי  הענין,  בגודל  להאריך  למותר 

]אולי דוקא מפני זה צרה עינם בכל הענין, ולא כ"כ שאלת הכסף, וק"ל[. 

ואצפה לבשו"ט 

לשווייץ כתבו כהוראתו. 

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך שמחה וטוב לבב

מ. שניאורסאהן 

קפז 

 ב"הרפא,  ה' תמוז תש"כ

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה' בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' תמוז, 

יהי'  הבתים  שקנין  הצליח,  וגם  שהשתדל  טובה  הבשורה  על  ות"ח 

באופן שיבוא לפועל מרכז אנ"ש ליובאוויטש, בשם. 

יהי רצון  ויותר מהתחלה,  וכיון שהתחלה היתה כבר, באופן הנ"ל, 

וגם  כפשוטו  אנ"ש  ולתפארת  ולשם  לתהלה  ויהי'  המוגמר  על  שיברך 

כמבואר בלקו"ת תבוא מב' ב'. 

בטח באם השתתף באסיפות וקונפרנץ השונות שהיו בפאריז ימים 

אלו, יודיע גם עד"ז.  

אינו ברור ממכתבו לאן נוסע, ולכן נשלח המכתב ע"י הלשכה בפאריז, 

ותקותי שבכ"א יגיעהו קודם חג הגאולה יב' ויג' תמוז, 

רפא.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קסי



ואזכיר עוה"פ הנדבר בהנוגע שהשנה שנת הולדת גבורות דכ"ק מו"ח 

להסתלקות  המאתים  שנת  היא  שהשנה  על  נוסף  השמחה,  בעל  אדמו"ר 

הילולא של הבעש"ט, ושנה העשירית ליסוד הענינים במרוקא, 

בכל  והנגלה,  הנראה  בטוב  ולבשו"ט,  האמור,  בכל  הצלחה  בברכת 

הענינים מתוך שמחה וטוב לבב

מ. שניאורסאהן 

קפח 

 ב"הרפב,  י"ט תמוז ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י. 

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ 

וכו' מוהרבא"ג שי'. 

שלום וברכה:

נתקבל מכתבו מט"ו תמוז, ויהי רצון שסוף סוף יסתדר כל הענינים 

הן בתוניס והן במארוק, וכן גם צרפת בענין השיכון, בכי טוב ובאופן של 

הרחבה אמתית, ויעשה בזה מתוך בריאות הנכונה ובטוב לבב. 

ויה"ר  זמן,  דורש  עדין  בפריז  השיכון  ענין  מכתבו,  מסגנון  כנראה 

שמכאן ולהבא לא יהיו יותר קשיים ח"ו. ואפשר שיש מקום לזרז את באי 

וכן  וכיו"ב,  הולדת הבעש"ט  יום  הוא  ח"י אלול,  יסוד אשר  על  הדז'  כח 

שיהי' השיכון מוכן להתפלל שם בימים הנוראים הבע"ל וכו' וכו'. ובטח 

יודיע בפרטיות יותר גם בנוגע למקום השיכון וכו'. והרי אפשר לעשות זה 

על ידי המזכירות שלו. 

וכן ד"א תקס"ג  עניין שייך.  לאיזה  יודיע  ובטח  י"א,  נתקבל מהדז 

וב"א – החדשיים.

תקותי, אף שאינו מזכיר עד"ז במכתבו, שבעת ההתועדות הוזכר גם 

ענין שנת המאתיים של הבעש"ט. ובפ"ע נשלח לו לקוט הבעש"ט באידיש 

הקרובים.  בימים  בלה"ק  ת"ו  באה"ק  יודפס  ושכדוגמתו  כאן,  שנדפס 

רפב.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קסי



ואפשר כדאי לחשוב על דבר הדפסת לקוט זה בצרפתית ובעיקר – בשפה 

לאחב"י  ביותר  מתאים  הרי  והתוכן  מהנ"ל(.  )העתק  במארוק  המדוברת 

הספרדים וכיון שיבקר שם, בטח יעלה בידו לברר גם את זה. ומובן שבזה 

דרוש לא רק מעתיק אלא גם מי שיוכל לבחון אח"כ נכוניות ההעתקה. – 

]לפני איזה זמן העתיק הר"א שי' צימר איזה ענין לערבית ואח"כ נתברר 

שאינו מתאים כ"כ למארוק משום שנוי בלשון זו עצמה שם[. 

זה עתה מסרו לי בקשה ממרת בוקמאן תי' להמשרד, בקשר למכתב 

יהודי  ארגון  כי  כותב  בו  מז'נבה,  אבראמאוויץ  סטאנלי  ממר  שקבלה 

איטליא עומדים להוציא לאור סיפורי לעהמאן בשפת מדינתם, בעזר הדז', 

וכיון שידוע לו שתרגמנו ספרי הנ"ל לאנגלית וצרפתית, ביקש )א( רשימה 

מכל ספרי לעהמאן בשמותם בגרמנית, )ב( אם יש אצלנו ספריו בגרמנית 

להשאילם לו על מנת להחזיר. השיבו לה אשר אמנם כן תרגמנו כאן כמה 

ע"י  וכן תורגמו ספריו לצרפתית  לפני כמה שנים,  מספריו לאנגלית אבל 

משרדנו בפאריז, אף שלא ידוע אם מהאורגינאל או מהתרגומים באנגלית. 

עד  נתעכב המענה  ועכשו  ע"כ.  לה.  וישיבו  בזה  יתענינו   – אשר לבקשתה 

ע"ד  עמהם  דיבר  שכמדומה  כיון  זה,  בענין  מכת"ר  ידיעות  שתתקבלנה 

הדפסת כמה מעניני המל"ח בשפה האיטאלקית.

משום תוכן האמור נשלח מכתב זה מהיר דחוף. 

בברכה לבריאות הנכונה ולבשורות טובות בטוב הנראה והנגלה

מ. שניאורסאהן 

קפט 

 ב"הרפג,  אדר"ח אלול תש"כ

ברוקלין

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' 

מו"ה ר' בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ו מנ"א, ות"ח על הבשורה טובה. 

רפג.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

קסי



בטח שלחו או ישלחו אתרוגי קאלאברי למדינתנו מלפנים. 

בברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה 

מ. שניאורסאהן 

קצ 

 ב"הרפד,  כז' מ"ח תשכ"א

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה' בנימין אלי' שי' 

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ג מ"ח, 

ובשאלתו הראשונה, כבר קבל הבירור. 

ולכתבו אודות ביקור במקום פלוני, בימים הסמוכים לי"ט כסלו, 

בודאי ידוע שהעיר הנ"ל היא מקום מחלוקת, ולכן לדעתי יש לברר 

האם בקור כהנ"ל לא יהי' לו כל שייכות לצדדי המחלוקת, ובאם הבירור 

חיובי בזה, מוכן שכדאי הביקור, ומכמה טעמים. 

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט ומפורטות בזה. 

מ. שניאורסאהן 

מסיבה נתעכב המשלוח ונתקבלו מכתביו מכ"ח וכ"ט מ"ח. ומילאו 

בקשותיו. 

רפד.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קסי



קצי 

 ב"הרפה,  ט"ו כסלו תשכ"א 

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה' בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

נשמט מידי מכתבי מענה אליו, ועדיין לא נתברר אם כבר נשלח,  

ובכ"א באתי בכפילה ע"ד כתבו אודות ההזמנה לבוא לעיר א. ולנאום 

שם בקשר ליום הבהיר יום סגולה יט' כסלו הבע"ל,  

ותוכן המענה, שבטח למרות שידוע דבעיר נפוצה מחלוקת זה שנים 

רבות, יעלה בידו לסדר ביקורו באופן שלא יוכלו לנצלו להנ"ל, 

ואז בודאי כדאי הבקור והנאום שם, ומה טוב גם התועדות, 

והרי הימים ימי סגולה, ופעולתם גם על הימים וחדשים שלאחרי זה, 

ובפרט ע"פ הידוע פסק בי"ד של מעלה, אשר בגלל המסירת הנפש הלזו )של 

רבינו הזקן( על תורת החסידות, פסקו בבית דין של מעלה, אשר בכל ענין 

של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו 

על העליונה. 

בברכה לבשו"ט והצלחה רבה

מ. שניאורסאהן 

רפה.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קסה



קצי 

 ב"הרפו,  ג' טבת תשכ"א

ברוקלין

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

מוה' בנימין אלי' שי' 

שלום וברכה!

שבו  הבקשות  וכמובן  לתוניס,  מנסיעתו  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

נתמלאו.

לכאורה כבר עתה הזמן לדבר בהנגוע לאמצעים לשילוח מצה שמורה 

החג,  לפני  ספרים  ימים  נתקבל  שעברה  שבשנה  ובפרט  כדאשתקד,  לשם 

שלכן ההקדם ישובח ומעוד כמה טעמים, ואל בינתו אשען. 

מצו"פ פוטוסטט ממכ' שוארץ שם. 

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בתוכן מכתביו 

מ. שניאורסאהן 

קצי 

 ב"הרפז,  צום העשירי יהפך בקרוב לששון ולשמחה, ה'תשכ"א 

ברוקלין = נ.י. 

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר בנימין אלי' שי' 

שלום וברכה!

הוא, שאינו  על מכתבו  שי'  למר...  בזה העתק מכתבי מענה  מוסגר 

זקוק לביאור נוסף, ורק להוסיף ידיעה שהגיעתני – שבהשקו"ט שהיתה 

רפו.  מצילום האגרת

רפז.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

פרסום ראשון

קסו



ישלחו  שמכאן  שזר  מר  אמר  חב"ד,  לכפר  בהנוגע  המשרדים  ב"כ  בין 

וישקיעו ר( אלף שקל, ולא עוד אלא שכנראה הוסיף – שזה יהי' בהתחלה, 

ולא לבנינים צבורים הדרושים לאנשי חב"ד, כ"א בתור השתתפות בבנין 

הכפר ז.א. היפך לגמרי ממה שאמרתי וגם כתבתי, אף שלא באריכות כ"כ, 

במכתבי הראשונים למר הרצפלד שי' ]כמדומה שראם לפני נסעו מכאן[ 

תקותי שמכתבי למר ... שי' לא יגרום ענין דשבה"כ ח"ו, אבל כנראה 

עלול  עם המשרדים,  פא"פ  מי במקום שינהל הדו"ד  יהי' שם  לא  שבאם 

כוונתי  וכלל.  כלל  מתאימות  ובלתי  נעימות  בלתי  לתוצאות  זה  להביא 

שיבטיחו בשם חב"ד ענינים ועוד שעלול ג"כ שיעלו הדברים בכתב, ולאחר 

כן כשיחסר במילוי התנאים – הרי עלול לתוצאות וכו', ונגדל החשש עוד 

לפני שנתים  ערך  כבר, שמבקר המדינה  לא  ידי המאורע שקרה  על  יותר 

ובנוגע כמה כפרים ומושבים שלא קיימו  דו"ח מפעולות משרדים שונים 

שימת  ע"ז  והעיר  מושבם,  למטרת  התאימו  שלא  או  שלהם  התחייבות 

לבבם של המשרדים, כעבור זמן דנו על הדו"ח של המבקר באיזה אסיפות, 

וכמובן רק חלק נתפרסם במכ"ע, וכשבאו לפרט באיזה מושב מצאו גרעון, 

משא"כ  שלהם,  המושב  מפרסום  מנעו  כנראה  שונות  מפלגות  אנשי  הנה 

בכפר חב"ד, מצו"פ מכ"ע מבאר הפרשה יותר. 

שכת"ר   – והוא  ביחוד,  ובקשה  ותוצאה  מטרה  לו  יש  לעיל  הבא 

יבקר עתה באה"ק ת"ו ומתאים לנקודות האמורות ינהל המו"מ, ואף כי 

)באווארנען(  להבטיח  באופן  אבל  דיפלומטי,  ובאופן  נועם  בדרכי  כמובן 

וכיון  המצורף.  המכתב  בהעתקת  נכתב  אודותן  להנקודות  שיתאים 

שיתנהלו הדברים פא"פ, הרי אפשר ערלויבען זיך לדבר לפעמים בחריפות 

ועוד  פארגלעטען,  צו  אפשריות  ויש  בכתב,  נשאר  שלא  )רפחכיון  ובהדגשה 

ועיקר שאפשר שלמר ש. שי' אין היכולת לעמוד בתוקף על הנקודות שלי 

וכו' – משא"כ כת"ר.  ודרישותי, שהרי סו"ס הוא חבר למפלגה ולמשרד 

ויכול  וכיו"ב,  ודזוינט  העלי'  עם משרד  זה  מעין  מו"מ  נהל  ובפרט שכבר 

והנהגתם  אלו  במשרדים  ונסיונותיו  מפעולותיו  והוכחות  ראיות  להביא 

בדרישות חב"ד ליובאוויטש וכו'. ואל בינתו אשען. 

בקשר עם הקונגרס – הנה כנראה שעתה נמצאים באה"ק ת"ו כל אלו 

שיש להם דיעה מכרעת בכל הנ"ל, ובטח ישארו עוד משך זמן גם לאחרי 

לשם  בהנסיעה  תועלת  יש  ולכן  השונים(.  הקומיטעטן  )בשביל  הקונגרס 

עתה. 

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל הנ"ל. 

מ. שניאורסאהן 

רפח.  בגוף כי"ק חסר סיום הסוגריים. 

קסז



נ.ב. 

ז"ע נתקבל מכתבו מ' טבת, ואודות הששה ששואל, לא נתקבלו עד 

עתה. ופשיטא שבאם יתקבלו – היו מודיעים אותו תיכף. 

למרות כתבו במכתבו זה ע"ד זמן חזרתו לארצוה"ב, תקותי לאור 

ולבקר  התכנית,  לשנות  בידו  שיעלה  הדבר,  הכרח  ולצד  לעיל  האמור 

באה"ק ת"ו ולסדר הענין הכי חשוב האמור. ות"ח מראש. 

שההמשך  להם  שיכתוב  כדאי  ואולי  דלונדון.  ממכ"ע  קטע  מצו"פ 

מאגאדיר ותחליף = נוסדו ב' ישיבות כו' ובעצמו ז"ע הי' שם וכו'. 

קצי 

 ב"הרפט,  י"ד שבט, תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות 
תרומיות ענף עץ אבות וכו' הרש"ז שי'רצ

שלום וברכה!

... הרב גורודצקי שי' מסר לי שכ' נמצא בנופש בטברי'. ויה"ר שינצל 

ימי הנופש במילואם, וכיון שאצל כל אדם פעיל ובפרט אצל כ' הנופש אינו 

אלא הכנה להוספה בפעילות לאחרי זה, הרי זוהי הכוונה בהצלחת הנופש 

להחליף כח להוספה בפעילות.. 

רפט.  אג"ק ח"כ עמ' קמ, אגרת ז'תקסז. 

רצ.  שזר. 

קסח



קצה 

 ב"הרצא,  כ"ט תמוז תשכ"א

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה' בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המברק שלו בעתו, 

עוד פרטים,  נתחדשו בזה  לנסיעתו,  ובענין אודותו דברנו בסמיכות 

וכולם נוטים לצד השלילה. 

א( נתברר שלא רק שישנו דיון בכמה משרדים ע"ד לקיחת שטח של 

איזה מאות דונם בשביל אגם מים אלא שעדיין אין החלט בזה, וצריך לדון 

שהתביעה  לו,  שאמרו  בהשערתו  כנראה  וצדק  משרדים,  כמה  בעוד  ע"ז 

כנראה מעירית תל אביב, שזה מגדיל חששו, שאפילו באם יצליחו בפעם 

זו, יוסיפו בהשתדלות בעוד ענינים כאלו, וק"ל. 

האמור  בענין  נוגע  ]שאינו  אנ"ש  מעסקני  מאחד  אזהרה  קבלתי  ב( 

כלל, ואין לחשדו בזה במה שהוא[, שעליו החובה להודיעני שחשש קיים 

בהנוגע לריח, כיון שהשטח הוא בסמיכות למזבלה.

ג( האיש אודותו דברתי שיש מקום לומר שהוא יהי' המועמד להנהלת 

 – והעיקר  הבע"ל.  בשנה  לגמרי  אחר  בענין  יהי'  עסוק  כנראה  הענין,  כל 

שנתעורר ספק המתאים.

לנטות  יש  כאן,  שדברנו  ממה  בהיפך  הנה  האמורים,  טעמים  מכל 

]כמובן גם זה  הענין באופן המתאים לביטולו. אלא שיש מקום להתענין 

באופן המתאים, בכדי שלא לעורר עוד הפעם תביעות משונות מהמשרדים 

וכו'[, והוא: 

ע"ד  מתאימה,  עיר  לאיזו  בסמיכות  שיכון  לבנות  מקום  יש  האם 

וכמובן באופן  שעושה הרה"ח הרע"ז שי' סלונים בירושלים עיה"ק ת"ו, 

שהמשתכנים יהוו יחידה עצמאית, במנהגים שלהם וכו'. 

רצא.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

קסט



בברכת הצלחה בעבודתו ולבשו"ט בהכללים וגם בעניניו הפרטים

מ. שניאורסאהן 

ובמענה  בשיחתנו,  שי'.  מר...  לביקור  חיכיתי  כי  המשלוח  נתעכב 

לשאלתו – אמרתי לו כנ"ל א' ב' )ובהקדמה-שלא כהתערומות שאולי נגרע 

מהמעות וכו', כי אדרבה כתבתי בפי' רק ע"ד סכום לבנינים ציבורים, בכ"ז 

כיון שכת"ר הבטיח עד נ' בדולרים ועד נ' בפונטן – עומדים בתתחייבות זו. 

אבל א' ב' – מבטלים הענין. ועוד:( כיון שנתארך השקו"ט כשנתים ויותר 

– הנה הזוגות שי' שמכאן, שהיו בתכנית שיתישבו בכפר ב', נסתדרו כבר 

במק"א. והוספתי, שכנראה באם יתענינו ע"ד מקום אחר לכפר, ג"כ לא 

יהי' ברור כלל כמה יארך עד שיבנה, ולכן הזוגות שיתחתנו בקרוב בע"ה, 

קשה יהי' לעכבם בלי זמן קצוב. ולכן יש מקום להתענין או בשיכון )כנ"ל 

בסיום המכ'. – לא ישר בעיניו, כי בכפר דוקא יש חן מיוחד(, או בהוספה על 

שטח כפר הקיים )מסופק הוא – אם יש שטח פנוי(. בנוגע לא' – אמר שעוד 

יודיע המצב. בנוגע לב' – שאדרבה מזבלה מדשנת את האדמה וכו' ובטח 

שלא  פשוט  מכאן,  הנוסעים  שצ"ל  שאלו   – מענתי  וכו'.  מוציאים  לה"ר 

יקבלו כלל הסברה זו וכו'. – מכתביו מר"ח, ה' ח' נ"א נתקבלו. ונתמלאו 

בקשותיו. מהנכון ביותר – השתתפותו בביקור ראש העירי' בקרית גת. 

קצו 

 ב"הרצב,  כ"ה מנ"א תשכ"א 

ברוקלין. 

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות 

תרומיות ענף עץ אבות וכו' מוהרש"ז שי'רצג 

שלום וברכה!

שי'  אלי'  בנימין  הרב  ע"י  יקבל  בטח  אישית, אשר  להפ"ש  בהמשך 

גורודצקי, הנני מסגיר בזה העתקות וכו' – בהמשך לשיחתנו.. 

רצב.  צדי"ק למלך ח"ו עמ' 132. 

רצג.  שזר.

קע



קצז 

 ב"הרצד,  יב' סיון תשכ"ב 

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

הרבא"ג שי' 

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ז"ע מט' סיון, והשיכון אשר בלוד והענין 

דכפר חב"ד שני, מובן שאין הענינים קשורים זב"ז כלל, ויכול להיות אחד 

בלי חבירו, או באופן שונה משל חבירו, או גם בשוה, והכל תלוי בתנאים. 

כמדומה ספרתי לו מאז – ע"ד הבנין לת"ת בקרית אונו )אצל ת"א( 

, ולאחרי כן טעה או שרצה לטעות בדברי,   ... ... שי'  שדבר עמי בזה מר 

שכאילו היתה הבטחה בנוגע לסכום וכו' אף שבפירוש אמרתי, שבכלל אין 

כבר  אשר  החרדים  ממוסדות  מערערים  שיהי'  שאפשר  )כיון  ברור  הענין 

ישנם שם וכו'( ובנוגע לאמצעים פשיטא שאין אמצעים לכהנ"ל תחת ידי, 

)אף שבקשוני לא לגלות שמם(, ובמילא  וכן הוה שנתקבלו תלונות משם 

אין הענין נוגע לפועל, וכנראה ממכתב ראש העירי' הוא ברוגזה קצת ע"ז, 

ומהנכון שכשיהי' באה"ק ת"ו – לבקרו בתור ב"כ שלי להסביר להנ"ל את 

כהנ"ל עכ"פ בדרך אגב, ובמילא כבוד הביקור – יהי' להנ"ל למשיב נפש, 

ובפרט שכנראה – בעיריתו הוא מושל בכפה, ומי יודע מה יולד יום. נתקבל 

ד"א תקמ"ח. ב"א.

אתענין לדעת ההמשך לסברת אנ"ש שי' דאבערוויל לבנות שם מקוה, 

קהלה וכו'. 

בברכה לבשו"ט ובברכת הצלחה בעבודתו בקדש

מ. שניאורסאהן 

רצד.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

קעי



קצח 

 ב"הרצה,  יום ג' פ' והנה פרח מטה אהרן גו' ויגמול שקדים

 ברוקלין, נ. י.

ראש חדש תמוז, חודש הגאולה, ה'תשכ"ב

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

כו' מו"ה בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבי מימי כג' כו, כט סיון.

מו"ח  כ"ק  גאולת  הגאולה,  חדש  הוא  תמוז  חדש  בראש  ובעמדנו 

אדמו"ר נשיא ישראל.

והרי בתר רישא גופא אזיל.

ובענינים  הפרטים  בעניניו  או"א  כל  ראש  נשיאות  שתהי'  רצון  יהי 

הכללים בם צריך לפעול - גם יחד.

הגאולה  בעל  נפשו  מסר  עליהם  הענינים  בכל  כאו"א,  פעולות 

והשמחה הבע"ל, וצוה עליהם לתלמידיו, לההולכים באורחותיו ובכלל - 

לכל השייכים אליו, בתוככי כלל ישראל. 

תהיינה כמאן דבעי למיהוי ובזריזות )מצדו( ובמהירות )מצד העזר 

מלמעלה(

 - אנן  דיממי  פועלי  אנן  הפעולות:  כל  של  הפנימית  המטרה  לקיים 

מאכן ליכטיג - להאיר ועד שיומשך האור למטה להיות - נראה אור

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט מפעולותיו בהצלחה

מ. שניאורסאהן

אהרן: משבעה רועים )תו"א מקץ לב, ב. ע"פ תיקונים שבז"ח - קד, 

עירובין  רישא:  בתר  )תניא רפמ"ב(.  רועים  ז'  בה מבחי'  יש  נפש  וכל  א(. 

ראה לקו"ת במדבר בתחלתו.  נשיאות ראש:  מא, א: לאחר פטירתו כו'. 

אנן  קרח.  ס"פ  לקו"ת  ראה  ובמהירות:  סכ"א.  אגה"ק  ראה  ובזריזות: 

המאמרים  ספר   .420 ע'  )לקו"ד  הצ"צ  וכביאור  א(  )סה,  עירובין  פועלי: 

ה'תש"ח ע' 292 ואילך(. שיומשך.. אור: לקו"ת ס"פ קרח שם.

רצה. כללי פרטי, נדפס באג"ק חכ"ב עמ' רס, אגרת ח'תנג. והושלם ע"פ צילום האגרת. 

קעי



 קצט 

 ב"הרצו,  יו"ד תמוז, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר משה שי' שרת

שלום וברכה!

נעמה  וכן  בכפר,  ביקורו  דבר  על  חב"ד  כפר  מועד  להוודע  שמחתי 

לי הידיעה מבא כוחנו הרב בנימין שי' גורודצקי משיחתו את כ'. יחד עם 

גדול  לחשבון  מצטרף  זה  כל  הרי  כאן  מבקורו  אצלי  שנשארו  הרושמים 

ולכפר  ת"ו  באה"ק  פעולותינו  שטח  לכל  כ'  של  שאהדתו  בטחוני  לחזק 

בשיחתנו,  עליהן  שעמדנו  הכלליות  לשאלות  בהנוגע  וכן  ביחוד,  חב"ד 

הביאה ותוסיף להביא תוצאות ממשיות.. 

ר 

 ב"הרצז,  י"ב מנ"א תשכ"ב 

ברוקלין

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' 

מו"ה בנימין אלי' שי' 

שלום וברכה!

נתקבל מכתב מהרה"ח וכו' ר' יהושע שניאור זלמן שי' סערעבריאנסקי 

פייגלין, אשר הוא הפעזידענט  דוד שי'  ר'  כי לסבת מחלתו של  בו מודיע 

כי  מיובילאר  מכתב  וקבל  לקליימס,  השנתית  בקשתם  בהגשת  איחרו 

מטעם איחור המועד אין בקשתם מתקבלת. פנו בבקשה שני' שבשים לב 

לסיבת האיחור מבקשים לדון בבקשתם למרות האיחור. 

לא  אשר  הראוי  ואופן  הראוי  במקום  להשתדל  ביותר  ומהנכון 

ישתמטו מלתת להם את התמיכה אך ורק משום טעם פורמלי, בשים לב 

רצו.  אג"ק חכ"ב עמ' רעא, אגרת ח'תסה. 

רצז.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

קעי



מצד  הי'  האיחור  אשר  ובפרט  אצלם,  חדש  אינו  הזה  המוסד  אשר  לזה 

אונס.

לי"ד  )אור  עתה  זה  נתקבל  השבע  בקשתו.  ומלאו  נתקבל  מכתבו 

מנ"א( כן נתקבלו החדשי: 

מוסג"פ קו"ק הנשלח מאגודת הרבנים דכאן לכל הרבנים וכו'. 

בברכה לבשו"ט 

מ. שניאורסאהן 

רי 

 ב"הרצח,  ערב ראש השנה, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר יצחק שי' כ"ץ ראש עירית רחובות

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש על ידי הרב יונה שי' איידלקופ, וקודם לכן על 

ידי הרב רב"א שי' גורודצקי.

הטוב  להרבות  פעולותיו  שיחדש  תקותי  השנה,  שמתחדשת  כיון 

והקדוש בתוספת הצלחה בתור ראש עיר בארצנו הקדושה ת"ו, שכשמה 

כן היא, ארץ הקדש יקרא לה.

יש מקום  תמיד  ב"ה  באין-סוף  וטוב שמקורם  קדושה  בעניני  והרי 

להוספה ולהעלות בקודש, ובכלל זה, כמובן, גם פעולות חב"ד במחנו הט'. 

ויהי רצון שיהי' בהרחבה, וכסגנון הכתוב ויקרא שמה רחובות ויאמר כי 

עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ.. 

רצח.  אג"ק חכ"ב עמ' שכז, אגרת ח'תקכ. 

קעי



רי 

 ב"הרצט,  ז' טבת תשכ"ג 

ברוקלין, נ.י. 

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 

מוה' בנימין אלי' שי' 

שלום וברכה! 

זה עתה נשלח לכת"ר מברק בנוסח דלקמן: 

"במענה למכתביו מתאים להתנאים שיברר להתענין בלוד באם אין 

צריך לשלם בעד הקרקע – כ"א ניתן חינם כבשאר ההצעות, או שטערן או 

חולון בברכה /חתימת כ"ק אדמו"ר שליט"א/"

ש.מ.סימפסון

מזכיר

שבבני  הישיבות  כל  קרבת  מפני  )גם  מתאים  אינו  כנראה  ברמת-גן 

ברק(. 

בענין חיים – מובן שצ"ל חוו"ד העו"ד הצרפתי בזה. ואח"כ לשאול 

חוו"ד רב. 

מ. שניאורסאהן 

רצט.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קעה



רי 

 ב"הש,  ערב יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ בחור מעם ומורם 

מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות 

ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

... בהזדמנות זו אביע ת"ח עבור הפ"ש ע"י הרב הילעוויץ והרב גורודצקי 

- שיחיו, כולל הנחת-רוח פנימי מנקודת הפ"ש ששלח לי אשר - כלשון שנמסר 

לי - "עמד במבחן בקשר עם הביקור הידוע"שא. ומסיימים בטוב. 

רי 

 ב"השב,  י"א ניסן ה'תשכ"ד 

ברוקלין, נ.י. 

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם 

מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות 

ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

... בהוקרה ובכבוד ובברכת החג ובת"ח ת"ח על הספ"י בו קיבל את 

הרב גורודצקי שי' ועל השתדלות כ' בכל הענינים אודותם דובר ושבודאי 

יציאת מצרים – שלא בהגבלות ומצרים ועד  תהי' כהוראת ימים אלה – 

לאופן ופרצת וגו'. 

מ. שניאורסהן 

ש.  אג"ק חכ"ג עמ' צא, אגרת ח'תשנח. 

שא.  של האפיפיור באה"ק וראה אגרת ח'תשלא. 

שב.  נשיא וחסיד עמ' 480. 

קעו



רה 

 ב"השג,  ט"ז אדר א', ה'תשכ"ה

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי צבור 

מוכתר בנימוסין וכו' מו"ה נסים נ"י בהר

שלום וברכה!

הרה"ג  ידי  על  מפורטת  פ"ש  גם  זה  ולאחרי  מכתבו,  נתקבל  בעתו 

והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ ורב פעלים וכו' הרב רב"א 

להחזקת  מר  של  כבירות  הכי  פעולותיו  דבר  על  לי  גורודצקי, שמסר  שי' 

היהדות במחנושד הט'. 

ויהי רצון אשר פעולותיו אלו לטובת בני ובנות ישראל תעמודנה 

לו אשר ביחד עם זוגתו שתחי' ישבעו נחת אמתי מכל יוצאי חלציהם 

שיחיו.

כהנה  ויוסיף  עתה  דעד  בהשגים  מסתפק  אינו  בודאי  אשר  ובפרט 

וכהנה. והובטחנו הבא לטהר )וידוע דיוק רבנו הזקן - ליטהר עצמו ולטהר 

אחרים( מסייעין אותו.

בכתובים  כבודו  עם  לבוא  שליט"א  גורודצקי  הרב  ידי  מלאתי 

תפלה  ואני  פנים.  אל  פנים  שדברו  והענינים  הבעיות  באותן  בפרטיות 

ולהאדירה,  תורה  להגדיל  יחד  כלנו  ידי  במעשה  שכינה  שתשרה 

בהתמסרות הראוי' ובהתלהבות ואור חסידותיים, עבודה מתוך שמחה 

וטוב לבב.

בכבוד ובברכה. 

שג.  אג"ק חכ"ג עמ' שמ, אגרת ח'תתקנ. 

שד.  איסטמבול

קעז



רו 

]תשכ"ה?[

 ב"השה,  צום הרביעי יהפך בקרוב לששון ולשמחה. 

ברוקלין, נ.י. 

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

הרבא"ג שי' 

שלום וברכה !

בלבולי  יש  כאילו  אשר  מוזרה,  הכי  שמועה  הגיעה  גדול  בתמהון 

ותקותי  רבקה.  ובית  ]ובי"ס[  רבקה,  בית  בעניני סמינר  והפרעות  סדרים 

אשר אין השמועה מבוססה, כיון שזה מאז ומכבר – הוחלט ברור ובתוקף, 

אשר שני המוסדות הם תחת יד לשכה האירופאית של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר כת"ר שי' הוא מנהל אותה, ע"פ הכח שניתן 

לו מכ"ק מו"ח אדמו"ר, וכמובן ופשוט בשנים אלו, באישור על ידי. וע"פ 

המדובר עוד לפני כמה שנים הוחלט והודיעו עד"ז אז וגם כן ברור מבלי 

שום ספק, אשר הנהלת וההחלטות בנוגע לסמינר בית רבקה הוא ע"י הרב 

בנוגע  וכן  שי'(  כת"ר  של  הראשית  בהנהלתו   – )כמובן  שלאמע  שי'  ח.י. 

ישכר  הרב  ע"י  הוא  אליו,  בנוגע  הנהלתו ההחלטות  רבקה,  בית  לביה"ס 

דוב שי' הלוי הורביץ )כמובן – בהנהלתו הראשית של כת"ר שי'(. 

ואף שכמובן יש מקום להצעות של שני הנ"ל, אחד לחבירו, כיון ששני 

מוסדות הנ"ל, בית רבקה וסמינר בית רבקה, קשורים וכמו המשך זה לזה, 

בדיוק נאמר הלשון "הצעות", כפשוטו – רק בתור הצעה, ולא בתור כפי' 

ועאכו"כ לא החלטה. 

שלו,  הגאולה  מימי  באנו  עתה  שזה  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  דברי  ע"פ 

שמסר נפשו על ענין חינוך בנות ישראל כמו דבני ישראל, ומובן וגם פשוט 

– אשר כ"א וואס "שפילט זיך" במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר לשם פני' וכו' 

וכו' – הרי דין ודברים לו עם מייסד המוסדות הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר. 

שכנ"ל  חזקה  שתקותי  ובפרט  הוא.  למותר  אך  הדברים  פירוש  ובודאי 

שהדבר  ובפרט  באריכות,  צורך  אין  ובמילא  מבוססת,  אינה  השמועה 

מבהיל ביותר וביותר. 

שה.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

קעח



מובן ופשוט ג"כ, ומסיימים בטוב שאשרי חלקו של כאו"א העושה 

כל התלוי בו לביסוס והתפתחות מוסדות אלו, בתוככי כל מוסדות כ"ק 

מו"ח אדמו"ר אושר וטוב הן בזה והן בבא, לו ולכל ב"ב שי'. 

בהנהלת  הם  וחברים  ועומדים  והצליחו  זכו  שכבר  אלו  ועאכו"כ 

וטוב לבב  ובודאי ימשיכו בזה מתוך שמחה   – וב"ב שי'  המוסדות – הם 

יצליחם לבשר טוב  ונתינה הדרושות ומתאימות. והשי"ת  ומתוך מסירה 

בכל האמור. 

לגודל ערך הענין – נשלח המכתב מהיר דחוף, ויהי רצון שיבשר טוב 

בהאמור, ומה טוב – במברק. 

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש בכלל וביסוס מוסדות הנ"ל בפרט, 

מתוך בריאות הנכונה ושמחה וטוב לבב. ובתוככי כללות ישראל – נזכה 

בברכת  וחותם  ולשמחה  לששון  אלו  ימים  דיהפכו  היעוד  לקיום  בקרוב 

רפוקו"ש 

מ. שניאורסאהן 

נתקבל ז"ע מכתב כת"ר מיב' ויג' תמוז – ימי הגאולה. 

רז 

 ב"השו,  ששי בטבת תשכ"ו

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק 

בצ"צ וכו' מו"ה בנימין אלי' שי' 

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבו המהיר מד' טבת, כן נתקבלו בעתם מכתביו מכ' 

וכ"ג כסלו עם המצורף אליהם, וכמובן מלאו בקשותיו. 

אתמול נתקבל מהד': ה.א. )ומצוין שזהו בשביל הדפסה( ועוד ל.א. 

שו.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קעט



חנוכה  ומימי  כסלו  מר"ח  מכתביי  בעתם  נתקבלו  בודאי 

ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנם. 

אפיית הקמח שמורה נגמרה מאז. 

בברכה לבשו"ט בתוכן כל מכ' הנ"ל

מ. שניאורסאהן 

רח 

 ב"השז,  י"ט אייר תשכ"ו 

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"ת מוה' 

בנימין אלי' שי'

שלום וברכה.

ז"ע נתקבל מכתב מט"ז אייר עם המצורף אליו ומובן שנכות כתבו: 

א( שהסכום משווייץ – אינו בא בחשבון לצרפו וכו'. 

וכמובן  שי',  זלצברג  ומרת  מר  לבקשת  בכללות  להסכים  יש  ב( 

להפחית )אראפדינגען( מהאחוזים כפי האפשרי.

ג( לשאלתו למי להציע זה באה"ק ת"ו, אינו ברור מכתבו, האם צריך 

תיכף למסור כל הסכום לשם, או שאפשר להיות דרך כאן, ומכאן לשם מדי 

זמן בזמן, שתנאים אלו מתאימים יותר כמובן, ובטח ימלא במכתבו הבא. 

מדז'שח נתקבל בא דא תרמג – 

בברכת הצלחה רבה בכל הענינים אודותם כותב ולבשו"ט.

מ. שניאורסאהן 

שז.  מצילום האגרת 

שח.  מהדזוינט

פרסום ראשון

קפ



רט 
 ב"השט,  ג' סיון תשכ"ו 

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

כו' מו"ה בנימין אלי' שי' 

שלום וברכה!

בענין מר ומרת זלצברג שי' – שרחש לבם דבר טוב למסור סכום כסף 

אויף פאראייביגען זייערע נעמען לאחרי אריכות ימיהם ושנותיהם בטוב – 

באחד המוסדות דחב"ד ומה טוב – שבאהקת"ו, 

בפרטיות, לקבל  בזה   , ידו להתדבר אתם התנאים  הנני ממלא את 

הכסף  קבלת  לאשר  להמזכירות  והוריתי  וכו',  הכסף  לכאן  ולהעביר 

כשיתקבל, לקיים התנאים וכו'. 

וה' יצליח את מר ומרת זלצברג שי' למלא כל משאלות לבבם לטובה 

מתוך שמחה ובריאות וטוב לבב. 

בברכת החג

מ. שניאורסאהן 

רי 

 ב"השי,  י"ז סיון תשכ"ו

ברוקלין

מר ומרת זאלצבערג שיחיו 

שלום וברכה!

און  ניין  און  הונדערט  פון  סומע  די  אז  מיר  באשטעטיגען  דערמיט 

והרה"ח  וועלכע הרה"ג  )129,000( שווייצארישע פראנק  צוונציג טויזענט 

שט.  מצילום האגרת 

שי.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

פרסום ראשון

קפי



אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה' בנימין אלי' שי' גורודצקי האב באקומען 

פון אייך, איז איבערגעגעבען געווארען אין אונזער רשות. 

מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א 

מזכיר 

ריי 

 ב"השיא,  י"ז סיון תשכ"ו

ברוקלין

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 

מוהרב"א שי' 

שלום וברכה!

שנשלחה  מהקבלה  העתק  מוסג"פ  סיון,  י"ג  מיום  למכתבו  במענה 

למר ומרת זאלצברג שיחיו. 

הי'  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  אצל  מכבר  נמצא  החוזה  שתוכן  אף 

רצוי מטעמים הרשמיים של הנהלת החשבונות לקבל פוטוסטט מהחוזה 

החתום כבר ע"י הנ"ל., ות"ח למפרע. 

בברכת כט"ס 

הרב ח.מ.א. חדקוב 

שיא.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קפי



ריי 

 ב"השיב,  א' מנ"א תשכ"ו 

ברוקלין. 

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה' בנימין אלי' שי' 

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ז תמוז והקודמו. 

הציון  על  הזכרתיו  מנ"א,  חדש  ראש  ערב  ז.א.  רצון,  בעת  ואתמול 

הבריאות  להטבת  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק' 

ולהצלחה רבה בעבודתו בקדש, בעניני כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל הציון הק', 

ויהי רצון שיבשר טוב בכל הענינים. 

ולאחרי  מפאריז,  שי'  מונק  הרב  בקרני  העבר,  ועש"ק  ליום  באור 

הקדמה אודות הצלחת עבודת ליובאוויטש בכמה שטחים, ומהם בליאן, 

שלפי  סיים  מונק?(  הפעילים?  )פעולות  פעולותיהם  ע"ד  דא"ג  והזכירו 

הידיעות שלו, הגיע הזמן לייסד מעין המוסד שבליאון, גם בעיר טולוז, כיון 

שנמצאים שם כו"כ אלפים מיוצאי אלזשיר וכו' ואין שם פעולות ראויות 

לשמן וכו', ואף שיש שם רב צעיר )ראזין?( אבל אינו פעיל, עכ"פ לא בשטח 

האמור, ולכן מציע הרב מונק שי' שיפתחו )?( שם מוסד מהאמור, שלזה 

כמובן דרוש סיוע כספי וכו' – והתקוה שליובאוויטש ישתתפו בזה. 

שאלתיו, למתי הדברים מכוונים, כיון שנמצאים אנו כבר בסוף חדש 

תמוז, ושנת הלימודים מתחילה בשילהי אלול, וענני, שפשיטא שהדברים 

הם אודות הכנה מתאימה לשנת תשכ"ח. 

שם  שנמצאים  כיון  ביותר,  תמוה  הדבר  שלכאורה  לו,  אמרתי 

אוכלסים רבים כנ"ל ואין פעולה, איך אפשר להשתמש מלכתחלה משנה 

שלימה, ועכ"פ כדאי להתענין ע"ד אפשריות של כתה אחת וכיו"ב, ומהעדר 

המענה שלו, לא הן ולא לאו, נראה שאינו כ"כ בגוף הדברים, וכששניתי 

הצעה האמורה, אמר שאכן יש להתענין גם ע"ד אפשריות זו. 

שיב.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

קפי



)ובנוגע לפועל( עניתי לו, שבכל ענינים האמורים עליו לבוא בדברים 

עם כת"ר שי' ומה טוב תיכף בחזרתו לפאריז ]שלפי התכנית שלו יבוא לשם 

ביום ג' ב' מנ"א[, כי אף שבאופן פרינציפיוני, נכון הענין ומסכים אני, אבל 

בכל הנוגע לפועל, שזהו תלוי באישים מתאימים, באמצעים כספיים וכו' 

הרי – אך ורק כת"ר הנמצא על אתר יכול לברר הפרטים והאפשריות וכו'. 

"ענין  גם  כולל  בצרפת  ליובאוויטש  פעולות  כל  הנ"ל  שיבח  הפעם 

פרשת  שאלתיו  לא  הרי   – הפרטים  כאן  ידועים  שאין  וכיון  המקוה", 

הדברים, 

לכן  לו(,  )כפי הצעתי  כיון שעלול הנ"ל להתקשר בהקדם עם כת"ר 

נשלח המכתב מהיר דחוף.

בברכה לבריאות הנכונה ולהצלחה רבה 

מ. שניאורסאהן 

ריי 

 ב"השיג,  ח' אלול תשכ"ו 

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוהרב"א שי' 

שלום וברכה!

בודאי קבל בעתו המענה למכתביו, מכ"ח וכ"ט מנ"א במברק, שאין 

כדאי לשלוח לשם איש חדש, שאינו מכיר בהסדרים שם, ובמילא אי אפשר 

לאחרי כל הסברה, שיזהר כדרוש, ובפרט כמו בנדון דידן, שצריך למסור לו 

שמות אנשים וכו' וק"ל. 

וממנ"פ  הדואר,  ע"י  אחדות  חבילות  לשלוח  אחריות  אין  לכאורה 

וכו'. ובפרט כשיושלחו על שם אנשים, שבלא"ה ידועים הם, באופן רשמי, 

כמתעסקים בזה, ואל בינתו אשען. 

בברכת כתיבה וחתימה טובה ולבריאות הנכונה

מ. שניאורסאהן 

שיג.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קפי



ריי 

 ב"השיד,  ט' אלול תשכ"ו

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוהרב"א שי' 

שלום וברכה!

נשואים  וגם  מבחורים  מכתבים  מקבל  שהנני  זמן,  וכמה  מכמה 

את  לשמור  שיוכלו  באופן  בפרנסה,  הסתדרות  אודות  בדאגה  מצרפת, 

השבת ויום טוב, יותר מאשר ממדינות אחרות. 

והנה היום נודעתי, אשר מהנדס )כמדומה לי הוא אינזשינער( שיש 

לו משרה חשובה, ועד שעומד בראש מחלקה בבית חרושת וכיו"ב ובפאריז 

או בסביבותי', ובהיותו הוא שומר שבת, ובמיוחד שבמחלקה שלו עובדים 

כמה מבני ישראל, סידר, שכל המחלקה תוסיף במלאכתה איזה משך זמן 

בכל יום ויום, בכדי למלאות את החסר מזה שכל המחלקה תהי' סגורה 

ביום השבת. 

הידיעה   – אופן  בכל  אבל  יותר,  ופרטים  השמות  לי  חסרים  )עדיין( 

היא ממקור נאמן ביותר ]אלא שבאה ע"י ממוצע, ולכן אין השמות וכו'[. 

ולגודל חשיבות הדבר וההישג שיכולים לסדר, אשר מחלקה שלימה תשנה 

הסדר, כדאי לו לחקור להוודע עד"ז. 

האמור,  בכיוון  לעשות  שיכולים  האנשים  לעורר   – ועיקר  ועוד 

ולאפשר עי"ז לכו"כ מבנ"י לשמור את השבת כהלכתו. 

שנעשה  כיון   – )ולכאורה  בדבר  פרטים  יותר  להוודע  אפשר  בודאי 

אלא  כהאמור,  נוהגים  מקומות  עוד  בודאי  אחד,  במקום  הדבר  מכבר 

שכנראה אין נודע עד"ז בחוגים רחבים(. ולכאורה המהנדסים וכו' שומרי 

ומה  בפועל  מהנעשה  להם,  ידוע  בודאי  תשובה(  הבעלי  )או  ומצות  שבת 

שאפשר להעשות בעתיד. 

זמן  גם  הוא  הרי  ביותר,  ארוך  שהיום  הענין,  על  נוסף  שעתה  וכיון 

החופש בכ"מ בצרפת ובפאריז בפרט, הרי זה זמן המוכשר לסדר הענינים 

שיד.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קפה



בסדר  להתחיל  יוכלו  החופש  זמן  שלגמר  בכדי  מיוחדים,  קישוים  מבלי 

החדש. 

ולתוכן הענין נשלח המכתב מהיר דחוף. 

לפלא שעד עתה לא נתקבל מדז. הרגיל בכל חדש וחדש.

בברכת כתיבה וחתימה טובה 

מ. שניאורסאהן 

רטו 

 ב"השטו,  ראש חדש שבט, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' 

הרבא"ג שי'

שלום וברכה: 

עתה  וזה  עשרים,  על  מדז'שטז  המחאה  נתקבלה  כן  נתקבל.  מכתבו 

)יאנואר(.  נתקבלה המחאה על שמונה ורשום עלי' שזהו הקצבה חדשית 

ובטח יודיע הפירוש. 

כבקשתו נשלח המכתב מהיר דחוף. 

בברכת הצלחה בעבודת הקדש מתוך בריאות הנכונה 

מ. שניאורסאהן 

שטו.  מצילום האגרת 

שטז.  מהדזוינט

פרסום ראשון

קפו



רטז 

 ב"השיז,  יב' אייר ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק 

בצ"צ וכו' הרבא"ג ש'. 

שלום וברכה: 

הנני מאשר קבלת מכתבו מיום א' אייר ושלאחריו, ובטח כבר קבל 

המשלוח טלגראפית. ובודאי עשה כל התלוי בו להבטיח שאנשי הדז'וינט 

יקיימו הבטחתם וכו', ולדכוותי' גם להזכיר עד"ז למותר. 

מקומות  בכמה  ספרים  תערוכות  ע"ד  דפאריז  מכ"ע  קטע  מצו"ב 

בצרפת. ואף כי מובן שאין מקום לתערוכת ספרי קה"ת במסגרת המחלקה 

אודותה מדובר בהעתון, אבל לאידך גיסא – באם ישנם תערוכות ספרים 

שלא   – ובלבד  א"י,  עם  ביחד  בנ"י  של  אפילו  או  מבנ"י,  כלליות  אחרות 

במסגרת מפלגתית, כדאי להשתדל ע"ד תערוכת ספרי קה"ת ואולי ביחד 

שהי'  הספרים  ביריד  בזה  שראו  ההצלחה  לאחרי  הנגינה,  תקליטי  עם 

בירושלים עיהקת"ו. 

נקודה מיוחדה בזה שיהי' מקום לפרסומת סיוע הדז'וינט בהוצאת 

ספרים אלו וכו' וכו'. 

פשוט שבתערוכה האמורה יציגו ג"כ המו"ל באה"ק ת"ו ובארה"ב 

ע"י קה"ת, על דרך שעשו כאן ובירושלים וכו'. 

ההמחאה החדשית נתקבלה. 

בברכת הצלחה בעבה"ק מתוך בריאות הנכונה ולבשו"ט בכהנ"ל

מ. שניאורסאהן 

שיז.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

קפז



ריז 

 ב"השיח,  י"ג טבת ה'תשכ"ח

ברוקלין, נ.י. 

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

כו' מוה' בנימין אליהו שי'

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת המכתבים מימי יו"ד טבת וג' הקודמין והמצו"ב. 

כן נתקבלו מדז כ )ונסמן "למצה שמורה"( ה')?( )"דעצעמבר". וצ"ע הפי'( 

לתפלין.  בנוגע  שי'  הרבנים  מכ'  שמתעכב  חבל  ליאנ'.  וכן  לדעצ'  ושמנה 

מאמרים  ע"י  בינתיים  בצרפת  בה  הפעולות  להגביר  אפשריות  יש  ואולי 

במכ"ע וכו'. וכשיתקבל המכ' – יהי' פרסום ועידוד נוסף וכו'. 

ז"ל  אלי'  ברוך  של  שי'  "אחיו  כותב  מת"א  שמוטקין  שי'  מהר"י 

שניאורסאהן אמר לי בהיות שר"ר בנימין גורדצקי שי' טיפל בהביכלאך 

שלו, ע"כ שהוא יבא ימסרם לו ה)?(תר", מובן שלנסוע במיוחד רק בשביל 

זה – אין כדאי, אבל באם יש עוד ענינים ראוי לצרף. 

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל

מ. שניאורסאהן

שיח.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קפח



ריח 

 ב"השיט,  כ"ח טבת, ה'תשכ"ח 

ברוקלין, נ.י. 

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ 

בעל מרץ ורב פעלים וכו' הרבא"ג שי' 

שלום וברכה: 

זה עתה נתקבל המ"ע "בולעטין הקהלות" מי"ח בטבת. שבו נדפס 

הקו"ק מרבנים ראשיים ד?שכ בנוגע למבצע תפלין. ובאם אפשר כדאי לסדר 

עכ"פ באחת הערים הראשיות דשם מעין תחנה לבדיקת תפלין, ואולי גם 

לפרסם שמי שאי אפשר לו לשלם מחיר מלא בעד זוג תפלין יפנה להלשכה 

שידעו  נוספת  תועלת  שבזה  מחיר.  בחצי  לקבלו  ויוכל  בפריז  המרכזית 

שהתפלין כשרים ובדוקים. וכדאי ג"כ לצרף חוברת על דבר תפלין כנדפסה 

כאן באנגלית שבטח יש דוגמתה בצרפתית. או על כל פנים ליקוט הלכות 

הכי צריכות למעשה דהנחת תפלין. מה שנוגע ביותר – צירוף תמונה על 

דבר מקומו המדוייק של תפלין של ראש )וגם של יד( כיון שרבים טועים 

בזה. 

לאחרי פירסום מודעת הקו"ק הנ"ל – בטח יקל לקבל קו"ק בדומה 

לזה מרבנים בשאר המחוזים בצרפת ואולי גם מהרב ראשי דצרפת. 

זה עתה קבלתי מכתב מאנגלי' שהמאורע אודותיו נכתב עלול להביא 

לתוצאות בלתי רצויות, וההקדם בתיקונו ישובח, ואולי יכול כת"ר לעשות 

בזה. והענין: 

בפ"ע  שם  לומדות  גייטסהעד  מתלמידות  שכמה  שנים  כו"כ  זה 

חסידות )תניא ובעיקר – שיחות ומאמרים קלים( ולפעמים גם מתאספות 

שנתחדש  מה  התועדות.  למעין  ועד  בלימוד,  ולשקו"ט  ללימוד  מהן  כו"כ 

לאחרונה הוא שנתרבה שם מספר התלמידות שבאות מהורים חב"דיים 

וכן על ידי פרסום עניני חב"ד בלונדון בחוגים שונים ופרסום עניני חב"ד 

באה"ק ת"ו, ממילא נתרבה גם מספר המשתתפות מבין שאר התלמידות 

דשם. 

שיט.  מצילום האגרת 

שכ.  תיבה זו אינה ברורה כ"כ. 

פרסום ראשון

קפט



וחברי  שי'  כהן  מר  של  המלאה  בידיעתם  זה  הי'  הזמן  שכל  מובן 

ההנהלה בכלל, ולא רק שלא מיחו בזה, אלא שמפעם לפעם היו מביאים 

אומרם,  בשם  ואפילו  חב"ד  מתורת  ענינים  שלהם(  ושיעורים  )בהרצאות 

היינו שאמרו בפירוש שנמצא זה בספר תניא וכו'. ודוקא לאחרונה יצא מר 

כהן נגד הלימוד הנ"ל בהרחבה – כפי שהוא בזמן האחרון, אלא שמדגיש 

"שאין זה ח"ו נגד תורת החסידות והראי' שבעבר כו' וכו', כי אם שהלימוד 

באופן האמור מבדיל בין תלמידה לתלמידה שנעשו אגודות אגודות, ובאם 

ג"כ  וכיו"ב  ברורה  משנה  ללימוד  חבורה  לייסד  תלמידות  קבוצת  תרצה 

יתנגד בכל התוקף". 

מובן שהתלמידות נתבלבלו ביותר מהנ"ל, וכנראה לא רק התלמידות 

ובפרט  אחרים.  מחוגים  אליהן  שניתוספו  אלו  גם  אלא  חב"ד  שמבתי 

שמתקרב הזמן ליו"ד שבט ולאחרי זה – פורים, זמני התוועדות וכולי. אף 

שכנראה שהתועדות שלהן ביט"כ עברה בשלום ובמילואה. ולא עוד אלא 

שהתלמידות פירסמו שם ע"ד מבצע תפלין והעמידו בלוי קופסה לתרומות 

למבצע זה ובמקום מרכזי בהמוסד. 

כיון שאינו ענין לנתק את התלמידות מלימוד החסידות לגמרי, וכן 

אין ענין לנהל שם מלחמה ח"ו נגד ההנהלה, ובפרט בזמן האחרון שכנראה 

נוטים גם הם לעניני חב"ד, הרי צריך למצוא אופן דיפלוטי שיומשך הלימוד 

)אף שאולי לא בצורת אריך אנפין(, אבל בהסכמתם המלאה של מר כהן 

וההנהלה, זאת אומרת שדוקא מהם תבוא הוראה בזה וכולי. 

שנהוג  היא:  בזה  עמהם  לדבר  שאפשר  ההצעה  נקודת  ולכאורה 

בכו"כ מוסדות חינוך שישנם לימודים שכל או"א מהתלמידים-ות מוכרח 

ללמוד אותם, וישנם לימודים הניתלים ברצונו של כל או"א, ובאם תימצא 

נותן להם ג"כ מרציא בלימוד זה,  קבוצה מרובה לפי ערך – אזי המוסד 

או סיוע באופן אחר, השגחה וכולי. ובודאי גם בגייטסהעד ישנם לימודים 

כאלה שהם לא בגדר חיוב כ"א מצוה או רשות. ולכן הטוב טוב שההנהלה 

תפרסם שבמסגרת לימד השקפת יהדות, שרשי וטעמי המצוות וכו' אפשר 

לסדר לימוד או מספר החינוך וכו' ועד לספרי מוסר וחסידות, אלא שצריך 

לסדרי  להפריע  הלימודים המחוייבים שלא  לזמני  להיעשות מחוץ  הדבר 

המוסד וכולי. 

של  לימוד   – שלהם  היום  בסדר  נמצא  שבגייטסהעד  לי  כמדומה 

מוסר, ואם כן קרוב לודאי שכמו בכמה ישיבות ומוסדות חינוך כל או"א 

בוחר לעצמו ספר המוסר ולא דוקא ספר אחד לכולם. 

מרות  למעט  הרצון  שאין   – וכו'  כהן  למר  דיפלומטית  ובהסברה 

זקוק  שלו או בעל-הבתישקייט שלו, אלא שכיון שדור הצעיר בתקופתנו 

לחיזוק מיוחד שלא כבדורות הראשונים. והראי' שהנהיגו לימוד המוסר 

גם בישיבות הליטאיות, שלפני 50 שנה שללו זה בהחלט, ובאופן דמוסר 
קצ



חב"דית,  גישה  מתוך  גם  בזה  לעשות  אפשר  הרי  המדות,  וזיכוך  ובירור 

והרי אדרבה – זוהי תפארתו וגישה חינוכית מצדו שידבר עד"ז גם באופן 

רשמי. ואולי כדאי גם לרמז לו, שהרי לפי עדות עצמו הצליחו התלמידות 

ובהשם  שלהן  ובי"ש  החינוך  בעבודת  שלו  במוסדות  שלמדו  החב"דיות 

הטוב שיצא להן ועל ידי זה גם למוסד שלו. והרי ראה גם במוחש שיחס 

אין  שלכן  וכו',  וכו'  ושבח  דסיוע  באופן  הזמן  כל  הי'  אליו  ליובאוויטש 

נתינת  שהרי  ועוד,  בזה.  רצויה  בלתי  כוונה  שיש  מצדו  לחשש  מקום  כל 

מקום ללימוד האמור ישקיט את כל הענין ולא תהי' כל התמרמרות מצד 

התלמידות או מצד ההורים שלהם, ובנוגע לתוכן הדבר בודאי אין צורך 

לימוד  ידי  על  המצוות  וקיום  בי"ש  ח"ו  נזק  של  חשש  כל  שאין  להדגיש 

האמור, והראי' שהוא בעצמו הסכים על לימוד זה וכו', וכל הנימוקים שלו 

הם רק משום לא תתגודדו אגודות אגודות. 

מובן שהדיבור עם הנ"ל מוכרח להיות באופן דיפלומטי ועדין ביותר 

וביחד עם זה בסגנון שיבין הנ"ל שזה לטובתו וכו' ושיסכים על זה בלבב 

שלם, בכדי למנוע התמרמרות ולימוד האמור בסתר וכולי. 

יותר  אותו  שמכיר  עי"ז  להנ"ל   נימוקים  עוד  להוסיף  יש  ובודאי 

)שהרי אני לא דברתי אתו אלא פעם אחת(. 

 – עליו  וישפיעו  כהן  מר  אצל  הדברים  שיתקבלו  שבכדי  ג"כ  מובן 

הרי הדיבור צריך לבוא מאיש כזה שמביט עליו שהוא בדרגה שלו ושיכול 

לסמוך על דבריו שהם מייצגים יחד חב"ד בענין. שלכן לדעתי כדאי שכת"ר 

ימצא הזדמנות להפגש עם הנ"ל ולדבר אתו ועד לגמר הדבר בכי טוב בכיוון 

ובתוצאות האמורות. 

כנראה   – והעיקר  ישנו שם משגיח או מגיד שיעור,  פי השמועה  על 

בעל השפעה, ושמו הרב מילער שי' )אף שאינני יודע תפקידו בדיוק, אבל 

כנראה שהוא מראשי הקובעים שיטת ותהליך המוסד בענינים כהנ"ל(. עד 

כמה מתחשב מר כהן בדעת הנ"ל אין ידוע כאן, ובטח יש להיוודע עד"ז ע"י 

הרב שלאמע שי' וכו'. 

במיוחד  שנסע  הנ"ל  עם  כת"ר  פגישת  שתתפרש  צורך  אין  בודאי 

בלונדון  מבקר  קרובות  לפעמים  כיון   – אלא  לאנגלי',  מצרפת  זה  בשביל 

להם  יש  ביערעס  שלומדות  תלמידות  שכמה  וכיון  וכו'  החבילות  לרגלי 

מר  של  קרובו  גם  הריהו  שלאמע  והרב  בגייטסהעד,  היו  גם  או  חברות 

כהן, הרי אין כל זרות בענין באם כת"ר יבקר בגייטסהעד, ובמילא הלא 

ב"ר  של  המשותפים  הענינים  ע"ד  אתו  ולדבר  הנ"ל  עם  יפגש  שלא  א"א 

וגייטסהעד, ובמילא האפשריות לסבב השיחה בנושא האמור. 

לכאורה אין התנגדות שידע מר כהן שגם אלי הגיעה השמועה ע"ד 

השינוי ביחס וכולי. אבל טוב יותר – שלא לגלות זה )בכדי שלא להגדיל 
קצי



כ"א  גייטסהעד,  בעניני  מברוקלין  התערבות  כאן  שיש  ולשלול  הענין  את 

ומר כהן שבדרך ממילא מיישרים המעקשים  בין כת"ר  ידידותית  שיחה 

ומגדילים האחדות, שהרי שניהם מעונינים בזה ומטרתם אחת וכו' וכו'(. 

בגייטסהעד  הלומדת  גורארי  שתחי'  שרה  שהבחורה  כמדומה 

בביקורה זה לא כבר בבית רבקה סיפרה שם ג"כ ע"ד החיכוכים האמורים 

וכו'. 

ג"כ  עליו  יענה  ובודאי  דחוף  מהיר  המכתב  נשלח  הענין  לתכיפות 

באופן מהיר ות"ח מראש. 

האורטודוקסים  הרבנים  של  רבתי  ישיבה  היתה  העבר  בשבוע 

לזה  ולהקדיש  תפלין  למבצע  בנוגע  בקו"ק  לצאת  והחליטו  במונטרעאל 

שבת )פ' יתרו ?( וכו'. כשיתפרסמו הדברים יושלחו לכת"ר העתק ואולי על 

ידי כך יקל הפרסום גם בצרפת. 

באופן  הבעל"ט  שבט  ליו"ד  ההתועדות  מתכננים  בטח 

ע"ד  ובהוספה  תפלין  מבצע  ע"ד  אז  גם  לפרסם  וכדאי  המתאים 

בקייץ  השבועות  חג  לפני  מאשר  פחות  לא  עתה  בזה  הנחיצות  גודל 

העבר. ומצו"ב קיצור מהנאמר בענין זה. 

בכבוד ובברכה הצלחה ולבשו"ט 

מ. שניאורסאהן

)אולי( אין  באם הסיכוים להצלחת שיחה כהנ"ל קטנים הם – אזי 

מאכן  שלא  געבונדען",  זיין  "ניט  )בכדי  הנ"ל  והשיחה  הפגישה  כדאית 

אפיציעל את כל הענין והאיסור דהנ"ל וכו'(

בצרפתית.  דהתניא  ההו"ל  את  לזרז  טעמים(  )ומכמה  כדאי 

]באיטלקית הו"ל לפני זמן קצר )חלק הא'([. 

קצי



ריט 

 ב"השכא,  כ"ב תמוז, ה'תשכ"ח

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים 

מוה"ר חיים יעקב שי' שלַאממע, מנהל בית 

המדרש למורות "בית רבקה" ביערעס

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום צום הרביעי – יהפך בקרוב לששון ולשמחה, 

במצורף בזה מכתבי להמסיימות תחיינה. ובודאי אם זקוקות לזה יתן להן 

כת"ר ביאור המתאים. והובטחנו דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב 

ופועלים פעולתם.

ָאן,  ניט  זיך  מען  שלָאגט  עצה  ַאן  מיט  ַאז  הזקן,  רבנו  פי דברי  על 

התאפקתי מלהביע תגובתי בענין דלקמן, עד שאראה איזה רמז שכן עלי 

לחוות דעה בענין. ומצאתי הרמז במכתבו הנ"ל, שלאחרי בוא הרמז הרי 

נהפך המצב ואסור לי שלא להביע תגובתי, והענין הוא:

בתמהון הכי גדול שמעתי מלפני זמן מהרה"ג והרה"ח וכו' הרב"א 

שי' גורודצקי ע"ד קס"ד של כ' להחליף חלקו היפה בחינוך בנות ישראל 

שתהיינה  להכשירן  ישראל  בנות  בחינוך  יותר  עוד  נעלה  ותפקיד  סתם, 

הרי  מהן  אחת  שכל   – להטפיח  מנת  על  לזה, טופח  הזמן  בבוא  מחנכות 

נקראת על פי חכמינו ז"ל בת שרה רבקה רחל ולאה, שמזה גם מובן שבנוגע 

לכל אחת ואחת הפתגם בתקפו: כאמה כבתה. וגודל הענין הרי מובן וגם 

פי פתגמו של הבעש"ט שאהבת הקב"ה לכל אחד  על  ובפרט  פשוט הוא, 

ואחת מבנ"י נעלית פי כמה וכמה מאהבת הורים זקנים לבנם יחידם שנולד 

להם לעת זקנתם,

ובכל זה קס"ד של כ' להחליף תפקיד נשגב זה ושליחותו של הקב"ה 

במשרת רבנות בתקופתנו זו וכו' וד"ל.

נדרש  להיות  הענין  עוד  שהרי  עתה  עד  בזה  התערבתי  לא  כאמור, 

ללא שאלוני, ועוד שסבור הייתי אשר סו"ס ישאר הענין בגדר קס"ד, אף 

שאפילו קס"ד כהאמור מעורר תמי' הכי גדולה.

שכא.  אג"ק חכ"ה עמ' קצט, אגרת ט'תקכו. 

קצי



כו"כ  תוקפו  הרי  להמסיימות,  במכתבי  הכתוב  כל  אשר  ופשוט 

פעמים ככה בהנוגע לזה שנטל חלק בראש להדריכן עד שתבואנה למצב של 

מסיימות מוסמכות בתעודת מורה בישראל, פי כמה גם באיכות, ובודאי 

לדכוותי' דמר האריכות אך למותר.

ורק להוסיף עוד נקודה, שכפי ששמעתי כמה פעמים מהרה"ג והרה"ח 

וכו' הרבא"ג שי' גם לזוגתו תי' דמר חלק פעיל בביסוס והתפתחות ביהמ"ד 

האמורה  ושליחותה  תפקידה  מחליפה  היא  שגם  אומרת  זאת  למורות, 

בענין של כו'.

מובן ששמעתי, וגם זה כמה פעמים, מהנ"ל על דבר הסיבות שכאילו 

וכו'  מפריע  מישהו  שכאילו  שיחיו,  וזוגתו  כת"ר  אצל  הקס"ד  את  עוררו 

וכו'. שאפילו אם תמצא לומר שהמצב כן הוא ואין בזה הגזמה וכולי, הרי 

הפתרון לזה הוא לא נטישת מערכת החינוך ועזיבת התפקיד והשליחות, כי 

אם השתדלות לבטל ההפרעות, עכ"פ למעט אותן, וכו' וכו'.

מובן ופשוט שיותר מן הכתוב כאן יש לומר בענין זה, אלא שבודאי 

לדכוותי' דמר גם הכתוב יספיק. ורק להוסיף שמביט אני על כל הענין כענין 

של קס"ד גם עתה, אלא כהנ"ל גם הוי אמינא וקס"ד כהאמור מצערים הם 

ותמוהים.

ויהי רצון מהשי"ת אלקים אמת אשר נתן לנו תורת אמת – הוראה 

אמת  בדרך  שי'  ב"ב  ואת  שיורהו  זה,  בעולמנו  תפקידם  ואחת  אחד  לכל 

וטוב בכל הפרטים.

בברכה לבשורות טובות. 

רכ 

 ב"השכב,  א' תמוז, ה'תשכ"ח 

ברוקלין, נ.י. 

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ הרה"ח עוסק 

בצ"צ בעל מרץ וכו' הרבא"ג שי'

שלום וברכה:

מאשר אני בזה קבלת מכתבו מכ"ה בסיון עם המצורף אליו )המוחזר 

בזה( ובקשתו נתמלאה. 

שכב.  מצילום האגרת 

פרסום ראשון

קצי



על  וכיון שהעו"ד אינו מאמין בהצלחתו. הרי אין תועלת להתעסק 

ידו. כן מובן שאין להתחיל בשלב זה עם עו"ד אחר. ולכן שב ואל תעשה 

עדיף. היינו שלא לערער. 

כיון שהר"ש שי' אזימאוו מתעסק בעניני דירה, באם יצטרך לסיוע 

בטח יסייע בידו בהלואה או הענקה כראות עיניו. 

בברכת הצלחה ולבשו"ט 

מ. שניאורסאהן 

רכי 

 ב"השכג,  כ"ב תמוז, ה'תשכ"ח

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ 

עוסק בצ"צ בעל מרץ ורב פעלים 

וכו' הרבא"ג שי'

שלום וברכה!

מצו"ב העתק שני מכתבישכד. 

ומה שכתבתי במכתבי להרב שלַאממע שי' שמביט אני על כל הענין 

ימשיך  באמת,  הנ"ל  ירצה  שבאם  כפשוטו.  הפירוש  קס"ד,  של  בגדר 

בתפקידו בבית רבקה כמו עד עתה ועוד ביתר שאת, אפילו אם הי' מצדו 

איזה הבטחות בנוגע למשרת הרבנות וכו'. וגם על פי ההלכה יש להסביר 

או  מהם  אחד  וזוגתו,  הנ"ל  של  רצונו  אם  כי  העיקר  זה  שאין  אלא  זה. 

שניהם יחד.

בינתו אשען  ואל  לכת"ר,  נשלח  להנ"ל שהעתק המכתבים  ידוע  לא 

אם לגלות לו עד"ז או לא.

בברכה לבשורות טובות.

שכג.  אג"ק חכ"ה עמ' רב, אגרת ט'תקכח. 

שכד.  אגרת דלעיל, ואגרת לתלמידות המסיימות – ט'תקכז. 

קצה



נ. ב.

מצ"ב מכתב מהרה"ח וכו' הרחמ"א שי', וכיון שציוונו חכמינו ז"ל 

ברור  לי  שאמר  שלמרות  חוששני  דידן  בנידון  גם  הנה  וחשדהו  כבדהו 

שהביקור הוא רק בכדי לברר המצב, ידבר ע"ד הנחיצות שיעתיקו משםשכה 

לשכונת ידידינושכו הרבנים זוין ווָאלף וכיו"ב, ובהוספת שמועות מפחידות 

שעלול ר"ל להיות שינוי בלתי רצוי לאחב"י וכולי.

שבדו  שמועה  שזהו  ברור  שי'(  )להרז"ס  לו  ואמרתי  שלדעתי  וכיון 

וכפי שכבר עשו כמה פעמים  וכו',  וללחוץ שיעתיקו  מלבם בכדי להפחיד 

ובכמה מקומות וד"ל, חוששני שיש עליו לחץ שידבר ברוח שולחיו וכולי.

ולכן מוכרח שלאחרי שיסע הנ"ל משם – שכפי המשוער יהי' שם משך 

לבקר אצל הרבנים מַאטוסָאוו,  עילה  ימצא כת"ר  הרי  ימים,  של תשעה 

בכל  לבקר  הנ"ל  שבתכנית  )כיון  ודזשערבאשכז  ליּפסקר  גם  ואולי  ּפינסָאן 

כלל  יפחדו  שלא  אחב"י  לב  את  לחזק  הזדמנות  ולמצוא  אלו(,  מקומות 

וכלל, ולא ]רק[ המוסדות, גם אלו שלא מחב"ד, ימשיכו פעולותיהם, אלא 

להעברה  גדולה  הכי  הדאגה  לעורר  המתאים  ובאופן  פרטים.  אנשים  גם 

מן הדת של הנוער המעתיק לשכונת זוין ווָאלף, בלחץ איום, שבטח נודע 

לכת"ר הפרטים בזה. וכל זמן שלא יהי' שינוי בפועל לשלול העברה וכפי' 

הנ"ל מובן שאין לסמוך כלל על כל מיני הבטחות וכו' וכו'.

במוסדות  שהתחנך  שהנוער  לחב"ד  שהבטיחו  כיון  אשר  ג"כ  מובן 

חב"ד הרי מכאן ולהבא יכוונו אותםשכח לחב"ד באם ירצו בכך, וכן מפני 

זוין עם חברי הרז"ס כאן, אין ענין כלל וכלל צו רייסן  היחסים בשכונת 

זיך מיט זיי באם אין הכרח גמור בזה, ולכן טוב שיהי' הפסק מסויים בין 

ביקור כת"ר במקומות הנ"ל לביקורו של הרז"ס, בכדי שלא יהי' מודגשה 

כל כך הכוונה הפנימית. שלכן, כמוזכר לעיל, יש גם למצוא עילה שנוסע 

כת"ר למַאטוסָאוו וכו' לתכלית אחר וד"ל.

כל הנ"ל כתוב על פי השערה וחשש קרוב, ובודאי ידע כת"ר מהרבנים 

מַאטוסָאוו וכו' בפרטות יותר ע"ד הביקור והדיבורים וכולי, ובמילא יהי' 

המצב מפורט יותר לפניו וידע המוכרח לשלול וכו' וכו'.

ויהי רצון שחפץ ה' בידו יצליח להרגיע רוח אחב"י בכל מקום שהם 

בכל  מוסדותינו  ולפתח את  ולבסס  יחד  גם  בגו"ר  ומצבם  לבסס מעמדם 

המובנים ומתוך שמחה וט"ל.

שכה.  ממדינת מרוקו, תוניס וכו'. 

שכו.  ארצנו הקדושה

שכז.  במרוקו, בתוניס, במקנס ובג'רבה. 

שכח.  כשיעלו לארץ 

קצו



נתקבלו מכתביו מג' וז' שבט, וכן גם ההמחאה של עשרה )שאולי כבר 

הודעתי עד"ז( ושל שמונה.

רכי 

 ב"השכט,  י"ט מנ"א, ה'תשכ"ח

ברוקלין, נ.י.

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

מוה' רב"א שי' 

שלום וברכה!

לשלוח  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שהואיל  המברק  נוסח  בזה  מועתק 

אליו: 

"במענה למכתבו – למסור לאפרים או לחותנו, בברכה 

/מקום החתימה/

בברכת כט"ס 

ש.מ.סימפסון 

מזכיר

זה עתה נתקבלו מדזו' 1( החדשי, 2( עשרה. בנוגע לאתרוגי קאלאברי 

הבריקו לו: 

לאזאר  משה  אצל  אתרוגים  נמצאים   – למכתבו  "במענה 

*בדיאמאנטע* קאלאבריא

/מקום החתימה/

מכתביו והמצו"ב נתקבלו. ומלאו בקשותיו לשלוח כו'. 

כנראה ישהא שם עד )לאחרי( ש"ק שופטים. 

בברכת רפו"ק וכוח"ט 

מ. שניאורסאהן 

שכט.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

קצז



רכי 

 ב"השל,  י"א תשרי, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו )בלי תאריך(, בו כותב על דבר מצב רוחו 

וכו'. 

בכלל  האדם  על  שהרי  כזה,  רוח  במצב  יהי'  שיהודי  גדול  ולפלא 

תורת  בתורתנו  ומודגש  וכמבואר  להתייאש,  בפרט אסור  יהודי  ועל 

אשר  מובן  וגם  יום.  היום  בחיי  הוראה  הוראה,  מלשון  – תורה  חיים 

מכיון שלכל יהודי נשמה שהיא חלק אלו-ה ממעל ממש, הרי אין מקום 

ליאוש, אלא שצריך להחזיק קישור וצנור פתוח עם השם יתברך, מקור 

החיים והברכה. וקישור זה הוא בהנהגה בחיי היום יום על פי הוראות 

ה' בתורתו, התחל מהנחת תפילין בכל יום חול, כשרות המזונות וכולי. 

הידיעות  כל  לב  בחפץ  לו  יתנו  בפריז,  אשר  לשכתנו  עם  יתקשר  ואם 

הצריכות.

טובה  שנה  חדשה  בשנה  שנכנסנו  ובפרט  טוב,  שיבשר  רצון  ויהי 

ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

במזכירות לא כותבים צרפתית, אבל מצדו יכול לכתוב גם להבא 

)או  אידיש  או  הקודש  בלשון  לו  לענות  אם  יודיע  אלא  בצרפתית, 

אנגלית(. 

של.  אג"ק חכ"ו עמ' ד, אגרת ט'תקעח. 

קצח



רכי 

 ב"השלא,  ט"ו חשון, ה'תשל"ט 

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור .. 

שלום וברכה!

ידי  על  אתו,  מהנעשה  פ"ש  ומקבל  בשלומו,  אני  דורש  לזמן  מזמן 

ידידינו המשותפים, ובפרט הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי 

נודעתי  ולאחרונה  גורודצקי.  שי'  אלי'  בנימין  הרב  וכו'  פעלים  רב  צבור 

ממנו בצער על דבר האסון ל"ע ול"ע בהלקח ממנו בנו .. ע"ה. 

עבר  כבר  אמת,  ותורת  חיים  תורת  תורתנו,  הוראת  פי  שעל  וכיון 

אך  ולהבא  שמכאן  איחולי  אביע  המסורתי,  בנוסח  אבלים  לניחום  הזמן 

טוב וחסד, בטוב הנראה והנגלה, ימצאוהו ואת בני משפחתו שיחיו, תמיד 

כל הימים. 

לבו של מר בקשר עם המאורע  ג"כ מהרהורי  לי  הרבא"ג שי' מסר 

האמור. ואף שאין להאריך בענין המצער, ובפרט בכתב, אבל כיון שמסר 

לי רצונו של מר לשמוע ממי איזה דברים של טעם בזה שיניחו דעתו במדה 

האפשרית, אבוא על כל פנים בנקודות אחדות .. 

שלא.  ניצוצי אור עמ' 102. 

קצט



רכה 

 ב"השלב,  י"ט שבט, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם 

מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות 

ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

... בהמשך למכ' כ' – בקשתי את הרב גורודצקי שי' לבקר באה"ק 

ת"ו וכו'. 

רכו 

 ב"השלג,  כ"ג שבט, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

כו' מו"ה בנימין אליהו שי'

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק לו 

אתמול )לאה"ק(:

שחלק  וכן  שמסרם,  בהתנאים  מלאכי  דקרית  ההצעהשלד  נכונה 

דאברכי הכולל דכפר חב"ד יתיישבו שם. בברכת הצלחה לגמר טוב בהנ"ל.

ש.מ. סימּפסָאן

מזכיר. 

שלב.  אג"ק חכ"ו עמ' צג, אגרת ט'תרנג. 

שלג.  אג"ק חכ"ו עמ' צד, אגרת ט'תרנד. 

שלד.  להקמת שכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי. 

ר



רכז 

 ב"השלה,  כ"ג סיון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק 

בצ"צ בעל מרץ וכו' הרב"א שי'

שלום וברכה!

בהמשך למה שדברנו כאן קודם נסיעתו ביום חמישי בקרני מר הלר 

שהחששות  נראה  שמהפרטים  שלו,  ההצעה  אודות  בפרטיות  ודיבר  שי' 

דכת"ר שאולי העסק אינו בר הכנסה וכולי אין להן מקום )כיון שהבַאנק 

בארקלי באנגלי' השקיע בו סכום גדול וכו'(.

כן הוסיף שהשתתפות המשרדים באה"ק ת"ו שייכת וצריכה לשלם 

הוצאות העתקת הסניפים האחרים ג"כ לקרית מלאכי, זאת אומרת שאין 

בבת  הסניפים  כל  שיעתיקו  דוקא  לאו  כן  בשבילו.  הכנסה  של  ענין  בזה 

אחת, אם מאיזה טעם שיהי' רוצים לעשות זה צעד אחר צעד.

באה"ק  ישנם  זה  חרושת מסוג  בתי  וכמה  הוסיף שאמת שכמה  כן 

ת"ו אבל הם קטנים שלא בערך מבית חרושת שלהם המספק לערך כששים 

אחוז ויותר מכל הנצרך באה"ק ת"ו.

וניכרים דברי אמת, אבל אין צורך להעתיקם כאן  עוד האריך בזה 

כיון שאצל הרה"ח וכו' הר"א שי' וואלף נמצאות העתקות השקו"ט שלו 

עם המשרדים השונים - שמהם יראה נכונות כל הנ"ל.

כוונת מכתבי היא בשתים: הא', שכנראה יש כאן איזה סכסוך בין 

משרד אחד לחברו ובמילא סובל כל הענין, וד"ל. שלכן כדאי לחקור עוה"פ 

בכל זה ובפרט - שבאם ימשיכו את מר הלר לעניני חב"ד יש לקוות לתועלת 

הנ"ל  חזר  כבר  העבר  קודש  שלשבת  עיקר(,  זה  )וגם  ועוד  שטחים.  בעוד 

ללונדון, ואמר שבאם יש איזו תועלת שיבקר באה"ק ת"ו יטלפנו אליו ישר 

מאה"ק - ותיכף ומיד יבוא. הטלפון שלו וכו' נמצא אצל הרא"וו.

מובן מהנ"ל הטעם שאני שולח מכתב זה מהיר דחוף, ובפרט שכפי 

הידיעה כאן -  נמצא כעת באה"ק גם מר נתן שי' ווָאגעל ידידו של הנ"ל.

שלה.  אג"ק חכ"ו עמ' קמו, אגרת ט'תרצט. והושלם ע"פ צילום האגרת. 

רי



ז"ע נתקבל החודשישלו מהדז'וינט.

בברכת הצלחה ולבשורות טובות בהאמור - בתוככי שאר הענינים

מ. שניאורסאהן

רכח 

 ב"השלז,  ר"ח שבט תשל"א

ברוקלין, נ.י. 

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

וכו' מוה' בנימין אלי' שי'

שלום וברכה! 

ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א מצו"ב: 

א( העתק התזכיר מנחלת הר חב"ד )מי"ב טבת תשל"א(

ב( העתק מכתב שנקתבל מהחותם עצמו יצחק שניידמאן. ונא לשלוח 

לו חבילה באם אינו עדיין בהרשימה

בת"ח למפרע ובברכת כט"ס 

הרב ח.מ.א. חדקוב

נ.ב. נתקבלה ידיעה אשר בזמן האחרון הגיעו לצרפת מספר פליטים 

בכלל,  הנ"ל  אודות  פרטים  לכת"ר  ידועים  אם  לדעת  מענין  ממצרים. 

לחנוך  בנוגע  ובפרט  בצרפת,  שלהם  הרוחני  במצב  ההשתדלות  ואודות 

הילדים. ות"ח למפרע. 

נת' מדז': 1/11 – עשרה. 1/19 – שלושים. מכתביו נתקבלו. בברכת 

הצלחה 

מ. שניאורסאהן 

שלו.  התמיכה הכספית החדשית. 

שלז.  מצילום האגרת

פרסום ראשון

רי



רכט 

 ב"השלח,  טו"ב בשבט, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד המשתתפים בחגיגת "אהלי יוסף יצחק", 

ומוסדות "בית רבקה", ובראשם הרה"ג 

והרה"ח וכו' דקהלה קדישא קסבלנקה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הרבנים  כבוד  בהשתתפות  החגיגה  דבר  על  הידיעה  קבלתי  בנועם 

ועסקני הציבור וחובבי תורה ומצוה בכלל דק"ק קסבלנקה שליט"א.

אי"א  וו"ח  והרה"ח  הרה"ג  בא-כוחי  אישית  פ"ש  ימסור  בודאי   ...

נו"מ רב פעלים וכו' הררב"א שליט"א גורודצקי. ואכפול ברכתי גם בכתב 

– להצלחת החגיגה בכל המובנים.. 

רל 

]י"דשלט טבת, ה'תשל"ה[

לאשמ. 

בכל השאר – כעצת הררבא"ג שי' )נמצא עתה באירופא(

שלח.  אג"ק חכ"ז עמ' של, אגרת י'שלב. 

שלט.  אג"ק ח"ל עמ' פ, אגרת יא'שפד – מצילום כתי"ק, על גליון מכתב של מו"ה יהודה לייב 
רסקין.

שמ.  על השאלה אם לבוא עם ב"ב )ממקום שליחותו במרוקו לנ.י.( לחתונת בת אחותו, שיבואו 
אלי' גם הוריו מארה"ק, שלא התראו משך זמן. 

רי



רלי 

]ימישמא החנוכה, ה'תשל"ו[

כהנ"לשמב נת' ות"ח ת"ח על הבשו"ט וגודל הנח"ר - מהפצת היהדות 

התומ"צ וכו'.

ויה"ר שיוסיפו בכהנ"ל, הוסיף ואור, וכהוראות ימי חנוכה ובהצלחה 

רבה.

והעיר  המדינה  בתנאי  תלוים  שלהם  הפעולות  מאופני  שכו"כ  כיון 

- לכן סודר  - צ"ל תיאום ושיטה אחידה בהפעולות דכל מדינה  וכן  וכו', 

שבכל מדינה צ"ל לשכה מרכזית שתקשר הסניפים, תתן הוראה וכו'.

הררבא"ג  של  בהנהלתו  בפריז  המרכזית  לשכתנו  ה"ז  ובצרפת   -

שליט"א.

נמצא  )וה"ה  במרסייל  צא"ח  והצעות  שאלות  בכל  אליו  יפנה  ולכן 

עתה בברוקלין(.

לערוך מגבית באמריקה - ה"ז דורש הכנה מתאימה ואין זמן שהותו 

כאן - מספיק לזה כלל וכלל.

כל שכותב אודותם,  - את  וכן  אזכיר עה"צ להצלחה רבה בכהנ"ל. 

ובפרט המתעסקים בפעולות הנ"ל, ואשרי חלקם וגדול זכותם.

שמא.  אג"ק חל"א עמ' עד, אגרת יא'תשיא. 

ליובאוויטש  "גן מרדכי  לחייאני, מנהל מוסדות  למו"ה משה  והוא מענה  כתי"ק,  שמב.  מצילום 
מרסייל" על דו"חות בצירוף תמונות וכו'. 

רי



רלי 

 ב"השמג,  י"א שבט ה'תשל"ו

ברוקלין נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ יושב על מדין 

איש חי רב פעלים כו' מוהר"ר שלום שליט"א 

משאש ראבד"צ קזבלנקא וסביבותי' יצ"ו

שלום וברכה!

בעמדנו למחרתו של יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע 

זצוקללה"ה, אמר לבי להביע רגשי לבבי לכת"ר ת"ח בעד הסיוע לפעולות 

השונות המתנהלות ברוחו ועל פי תורתו של בעל ההילולא, ובמיוחד בתי-

מכמה  סיוע  ליובַאוויטש",  יצחק  יוסף  "אהלי  שמו  על  הנקראים  הספר 

הרה"ג  מידידינו  רבות  ששמעתי  וכמו  מצוא,  עת  בכל  ועזר  שנים  וכמה 

שי'  הרב"א  פעלים  ורב  מרץ  בעל  צבור  בצרכי  עוסק  נו"נ  אי"א  והרה"ח 

גורודצקי.

ובודאי כמו בכל דבר טוב וקדוש, דמעלין בקודש, כה יתן וכה יוסיף 

כת"ר בעזרתו לכל הפעולות האמורות באופן דמוסיף והולך ומוסיף ואור. 

כל  את  מלוה  ההילולא  בעל  ברכת  אשר  ובפרט  מסייעת,  הרבים  וזכות 

והיהדות  התורה  להפצת  הפעולות  והרחבת  להחזקת  ומעשים  העושים 

שמסר נפשו עליהן, ודברי צדיקים וברכותיהם קיימים לעד.

קהלתו  לנהל  ממלכתו  על  טובות  ושנים  ימים  שיאריך  רצון  ויהי 

קדישא אשר במרוקו המדינה, ובפרט בקזבלנקה עיר ואם, מתוך מנוחת 

הנפש ומנוחת הגוף ובשמחה ובטוב לבב.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור ולבשו"ט.

מ. שניאורסאהן

שמג.  אג"ק חל"א עמ' קט, אגרת יא'תשמג

רה



רלי 

 ב"השמד,  י"א שבט, ה'תשל"ו

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ יושב 

על מדין מרא דעובדין טבין מוה"ר 

פרג'י וזאן שליט"א

הרב הראשי לתוניסי' ואגפי'

שלום וברכה!

בעמדנו למחרתו של יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע 

זצוקללה"ה, אמר לבי להביע רגשי לבבי לכת"ר ת"ח בעד הסיוע לפעולות 

השונות המתנהלות ברוחו ועל פי תורתו של בעל ההילולא, ובמיוחד לבתי-

וכמו ששמעתי  ליובַאוויטש",  יצחק  יוסף  על שמו "אהלי  ספר הנקראים 

רבות מידידינו הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי צבור רב פעלים הרב בנימין 

אלי' שי' גורודצקי.

ויוסיף  יתן  כה  בקודש,  דמעלין  וקדוש,  טוב  דבר  בכל  כמו  ובודאי 

כת"ר בעזרתו לכל הפעולות האמורות באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור. 

וזכות הרבים מסייעת, ובפרט שברכת בעל ההילולא מלוה את כל העושים 

ומעשים להחזקת והרחבת הפעולות להפצת התורה והיהדות שמסר נפשו 

עליהן, ודברי צדיקים וברכותיהם קיימים לעד.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור.

שמד.  אג"ק חל"א עמ' קי, אגרת יא'תשדמ. 

רו



רלי 

 ב"השמה,  יו"ד כסלו, ה'תשל"ז 

ברוקלין, נ.י. 

לכבוד מר אשר שי' חסין, יו"ר 

התאחדות עולי צפון אפריקה בא"י .. 

שלום וברכה!

... נ.ב. לכתבם אודות עזר כספי וכיו"ב לפעולותיהם בצרפת, בודאי 

בלשכתנו  מרוכזות  בצרפת  שלנו  שפעולות  שליט"א  ולחבריו  למר  ידוע 

בפריז, בהנהלת הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור רב פעלים וכו' 

הרב בנימין שליט"א גורודצקי, העומד בכל האמור בקשר עם רבני ומנהיגי 

אחב"י  עם  ג"כ  וכן  שנים,  מכמה  זה  בכלל  ובאירופה  בצרפת  הקהילות 

גם  ואולי  ככתבו,  בצרפת,  ובביקורם  אפריקה.  במדינות  אשר  הספרדים 

לפני זה, בודאי יבואו עמו בדברים או בכתב. 

רלה 

]כ"ושמו טבת, ה'תשל"ז[

... )2(שמז ]בכל הענין הנ"ל[ וכיו"ב – יתייעצו ויעשו כעצת הררבא"ג 

שי'. אזכיר עה"צ..

שמה.  אג"ק חל"ב עמ' עב, אגרת יא'תתקצז. 

שמו.  אג"ק חל"ב עמ' קח, אגרת יב'לג. 

שמז.  מצילום כתי"ק, על גליונות מכתביו של מו"ה חיים יעקב שלאממע )יערעס( בתאריך זה )ועוד 
פתק כעבור איזה ימים( – בהם כותב: ... )2( ע"ד רצונם של חברי סניף "האדרת והאמונה" לייסד 
"חברה מיוסדת בקבוץ כספים על יסוד חוק של מס ללימוד ממושך", בהסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר 

שליט"א.. 

רז



רלו 

 ב"השמח,  כה' שבט תשל"ז 

ברוקלין, נ.י. 

 – כו'  עם  להם  שיש  ההפצה  בעבודת  החיכוכים  אודות  לכתבם    ...

יתקשרו בהקדם עם הרה"ג והרה"ח הוו"א אי"א נו"מ וכו' הררב"א שי' 

גאראדעצקי שנמצא עתה בפאריז ויספרו לו בפרטיות ובטח יסדר הענינים 

וישכין השלום. 

רלז 

]י'שמט אלול תשמ"א[

בכלל – כפי שיתדבר וע"פ התנאים שיתדבר עם הנהלת תו"ת. 

באישור  ג"כ  צ"ל  וכו',  בכלל  מליובאוויטש  חלק  שכהנ"ל  כיון  אבל 

הב"כ הררבא"ג שליט"א. 

אזכיר עה"צ

שמח.  מצילום האגרת, לא' מערי השדה – צרפת. 

שמט.  מהעתקה, מענה להשליח הרה"ח וכו' ר"ש אזימאוו ע"ה ע"ד הנהלת הת"ת בפאריז. 

פרסום ראשון

רח



רלח 

]שבט, תשמ"חשנ[

?!שנא בטח אי הבנה בזה כי יודע ומתנהג תמיד

מפורסםשנב זה יותר משלושים שנה שכל כהנ"ל מתנהל ע"י הלשכה 

)שעל אתר בפריז( ומנהלה הרבא"ג שיחי' ואליו יפנו

שנ.  בשנת ה'תשמ"ח – הקהל, כתבו כו"כ מראשי ומנהלי המוסדות מכתב לכ"ק אדמו"ר וז"ל: 
ב"ה, ר"ח שבט תשמ"ח. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א
הננו בזה להודיע לכ"ק אדמו"ר שליט"א הענין הבא להלן:

זה איזה זמן ש... התחילו לחתום את המודעות בשם "תנועת ליובאוויטש" במקום שתמיד חתמו 
בשם השייך להם "... ליובאוויטש" או "... ליובאוויטש" ד... , לדעתנו מה שלקחו להם עתה שם 
"תנועת ליובאוויטש" המייצג את כל עניני ליובאוויטש למוסדותי' - יביא לתוצאות שליליות לשאר 
המוסדות הן כפשוט בעניני אסיפת כספים, וכן שכלפי חוץ והמושפעים ד... יצא שהם המחליטים 

ובלעדם לא ירים איש... בכל השייך לכל מוסדות ליובאוויטש בצרפת.
הרבא"ג שיח' אמר שנפנה בזה לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

מצו"ב דוגמאות.

שנא.  ליד השורה בה צוין שהרבא"ג אמר לפנות לכ"ק אדמו"ר שליט"א – הועיל לענות: )כבפנים(

שנב.  על עצם השאלה הועיל לענות: )כבפנים(

פרסום ראשון

רט



רלט 
ללא תאריך 

 צעירישנג נשי אנ"ש 

בכתובת BUREAU 8 MESSLAY פריז

התוועדויות פעילות ולהמשיכן בכל השנה ובברכת חג הגאולה, מנחם 

שניאורסון.

רמ 

ללא תאריך 

 צעירישנד נשי אנ"ש 

בכתובת BUREAU 8 MESSLAY פריז

לשנה טובה תכתבו ותחתמו ולשנת הקהל בשמחה, מנחם שניאורסון.

שנג.  מברק

שנד.  מברק

פרסום ראשון

פרסום ראשון

רי



לחביבותא דמילתא
 מצו"ב צילום כתי"ק,
 כמה אגרות ומברקים

בפרסום ראשון
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רלז  בדיור(.  )סיוע  רכ  שמואל:  אזימאוו, 
)משרתו בת"ת בפאריז(. 

)הכרח המשך עבודתו  כו. כח  יז.  בא כח: 
מהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  לאחרי 
שנשאר  וכו'  דעתו  )תנוח  לט  ובהוספה(.  נ"ע, 
בייסוד  נוכחותו  )חשיבות  מב  משמרתו(.  על 
מו  להנ"ל(.  )המשך  מד  במרוקו(.  הפעילות 
במרוקו,  השליחות  עניני  בסידור  )זריזות 
ובאפריקה בכלל, לחפש אנשים לזה(. מז )סיוע 
הרב טולדנו לויזה(. מח )קבלת הויזה(. מט. נ. 
נא. נב )שליחות הר"ש מטוסוב(. נג. נד )כנ"ל 
דווארקין  הרש"ז  לנסיעת  )הצעתו  נה  נב(.   –
לאירלנד(. נו. נז )המשך ל – נה(. נח. סג )כנ"ל 
סו  )כנ"ל(.  סה  למרוקו(.  )נסיעתו  סד  נב(.   –
באוניה  )נסיעה  סח  )דאגה מהעדר מכתבים(. 
ובאווירון(. סט )המשך להנ"ל(. ע. עא. עב. עג 
מצוה  לבר  )ברכות  עד  תמוז(.  לי"ב  )מברק 
של בנו. ענינים שונים(. עו. עח )מקום מפלט 
פ.  טובה(.  לשנה  )מברק  עט  מקנאס(.  לילדי 
באווירון  )נסיעה  פג  כסלו(.  לי"ט  )מברק  פב 
גדול(. פד. פה. פו )רשמי ביקורו במרוקו )?((. 
פז. פח. פט. צא. צב )חשיבות התמיכה לגודל 
הפעילות(. צג. צו. צט. קא. קב )מצב בית האוכל 
הנ"ל(.  )בעניין  קג  במדריד(.  הסטודנטים  של 
ומזוזות(.  תפילין  לבדיקת  )תקציב  קז  קה. 
ישנים"  שפתי  מ"דובב  ספרים  )שליחת  קח 
אבוחצירא  הר"י  של  )הישארותו  קט  לכאן(. 
)משלוח ספרי קה"ת  קיג. קיד  קיב.  במרוקו(. 
קיז.  בארה"ק(.  שהותו  )ניצול  קטו  לכאן(. 
מאמרים  )העתקת  קיח  הנ"ל(.  בעניין  )מברק 
וסיפורים מהשמוסען(. קיט. קכ )על השוחטים 
ללמוד דא"ח(. קכא )סידור עניני העבודה בין 
השלוחים(. קכג )חשיבות פרסום הפעילות של 
ליובאוויטש(. קכו. קל. קלא )תרגום השמוסען 
קה"ת  ספרי  מכירת  וללה"ק.  לצרפתית 
באה"ק. שילוח תלמידים מכאן לארה"ק. ייסוד 
ישיבה סמוך לאוהל רבי עמרם(. קלד )ביקורו 
האחים  של  הס"ת  )הבאת  קמ  בארה"ק(. 

לג'רבא(.  )שליחות  קמא  מסלאוויטא(.  הק' 
)הפצת  קמח  קמו.  מקוה(.  )בניית  קמה  קמד. 
)המשך  קנג  קנא.  קנ.  קמט.  בתוניס(.  יהדות 
שונים(.  )עניינים  קנז  קנו.  קנד.  קמח(.  ל- 
בית  )קניין  קסו  קסה.  קסד.  קסג.  קס.  קנח. 
מתאים למוסד באגאדיר(. קסז. קעב )איחולים 
קעה  שונים(.  )עניינים  קעד  טובה(.  לשנה 
)נחיצות  קעז  קעו.  בדנמרק(.  ישיבה  )פתיחת 
לקהילת  )סיוע  קפ  קעט.  לארה"ק(.  הנסיעה 
זכויותיהם(. קפב  החרדים בברלין שמקפחים 
)ייסוד מרכז  )פרוטוקול מאסיפה(. קפה. קפו 
)בעניין  קפז  וסביבתה(.  דפאריז  ליובאוויטש 
הנ"ל(. קפח )עניינים שונים(. קצ )ביקור בעיר 
קצג  הנ"ל(.  )בעניין  קצא  מחלוקת(.  בה  שיש 
)השתדלות לתקצבים לכפ"ח(. קצד. קצו. קצז. 
קצח. קצט )פגישתו עם מ. שרת(. רא. רג. רה 
)חיזוק היהדות באיסטמבול(. ריג. רכא )מניעת 
מיהדות(.  צ.אפריקה  במדינות  הנוער  ריחוק 
רכב. רכח )פליטים ממצרים לצרפת(. רכט. רל. 
רלא )הב.כ. שלנו בצרפת(. רלב. רלג. רלה. רלו 
ההפצה(.  בעבודת  בחיכוכים  השלום  )ישכין 
רלז )הנהלת הת"ת בפאריז – באישור הב.כ.(. 
רלח )מפורסם שהוא מנהל הל. יותר משלושים 

שנה(. רלט.  

בחירות, בארה"ק: קפג )חזית דתית(. 

ביכלעך חסידות: צה )בנוגע ביכלאך דא"ח 
ביכלאך  )לקיחת  קלז  לל.(.  לפנות   – בפריז 
והחזרתם(. קנז )בעניין הנ"ל(. קעא )מספריית 

אדמו"ר הריי"צ נ"ע שנשארו בפולין(. ריז. 

בבניין  )תמיכה  ק  למלאכה:  ספר  בית 
לעלית הנוער בכפר חב"ד(. קד )בעניין הנ"ל(. 
קח )עלית נוער לארה"ק(. קיז. קכו. קלד )סיוע 
הדז.  )תמיכת  קסב  החובות(.  בכיסוי  נדיב 

בבניה(. 

גיוס  התמיכה,  )הפסקת  ה.  רבקה:  בית 
מקומי(. ט. )תקציב לב.ר.(. קלח. קסא )קליטת 

מפתח ענינים

שי



דעות  )חילוקי  רו  לב.ר.(.  ממרוקו  תלמידות 
בהנהלת המוסד ב.ר.(. ריט )גודל הזכות בניהול 

ב.ר.(. רכא )המשך להנ"ל(. רכט. 

ברזיל: נז )נחיצות בהשגת רשיונות כניסה 
לב.(. 

גרליק, גרשון מענדל: קעח )השגת הנירות 
לשליחות במילאנו(. 

עד  מהד.(.  תקציב  )אישור  ס  דזשוינט: 
שיגדילו  ותקווה  מהד.  התקציב  )אודות 
התקציב(. קנז )תוספת לתוכנית התקציב(. קע 
קפו  בצרפת(.  הישיבה  להרחבת  הד.  )תמיכת 
בתמיכה  )סיוע  ר  קפח.  עינם(.  לצרות  )סיבה 
שהוגשה באיחור לד.(. רז. רח. רטו. רטז )פרסום 

סיוע הד. בהדפסת ספרי קה"ת(. ריז. רכב. 

הקהל: רמ )איחולים לשנת ה. בשמחה(. 

)השתדלות  קפא  חיצוניות:  חכמות 
בביטול הלימוד בח.(. 

לצרכיה  )לדאוג  א  ע"ה:  הרבנית  חנה, 
ללא צמצום, השתדלות בהשגת ויזה בשבילה 
יא  בשבילה(.  ויזה  בהשגת  )זירוז  ב  לפאריז(. 

)בעניין הנ"ל(. 

להוריד  ח.  לימוד  )נחיצות  ריח  חסידות: 
ההתנגדות ללימוד ח.(. 

ליובאוויטש  מוסדות  )פתיחת  ריב  טולוז: 
בט.(. 

נ"ע:  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  יצחק,  יוסף 
עבודתו  המשך  )הכרח  כח  )הסתלקותו(.  כז. 
גם לאחרי ההס, ובהוספה(. כט )אודות הנהגת 
הבנק  חשבון  )סגירת  ל  השבעה(.  בימי  אנ"ש 
האלוקים  מטה  עתה  )גם  לה  ההס.(.  לאחרי 
להולדתו(.  שנה  שבעים  )ניצול  מו  בידו(. 
לחג  )מברק  צז  ההילולא(.  ליום  )מברק  נט 
קפז  ההילולא(.  ליום  )מברק  קו  הגאולה(. 

)ניצול שנת השמונים להולדתו(. 

המאתיים  )שנת  קפז  הבעש"ט:  ישראל, 
להסתלקותו(. קפח )כנ"ל. חוברת על הבעש"ט 

בתרגום(. 

נז  לט.  חובות(.  )סילוק  טז.  כספים: 
)תקציב לקרן ההצלה דשיקגא(. קמב )תמיכה 
)תקציבים  קצג  )כנ"ל(.  קפד  לליובאוויטש(. 
לבניין כפר חב"ד(. רח )תמיכת הזוג זאלצברג(. 

רט )כנ"ל(. רי )כנ"ל(. ריא )כנ"ל(. 

כפר חב"ד שני: קלא )דיבור עם שז"ר על 
יסוד כ.( קלה. קצה. 

לוד, שיכון חב"ד: קצה )אודות מיקום(. רב 
)הצעות שונות למקום(. 

לולב, מבצע: קסח )עריכת מסיבות סוכות 
לילדי הת"ת בפאריז בשילוב נטילת ד' מינים  

וכו'(

נוספת  בקשה  )הגשת  ס  סעדי':  ליברוב, 
לרשיון כניסה(. סא )בעניין הנ"ל(. צח )כנ"ל(. 
 – עבודתו  סידור  למרוקו.  הרשיון  )קבלת  קג 
לדבר עם הראב"ג(. קי )בעניין מקום עבודתו(. 
קטז )בעניין הנ"ל(. קכב )ניצול שהותו בפאריז 

להתדבר עם הראב"ג(. קכה. קעג. 

למרוקו(.  )שליחות  לא  מיכאל:  ליפסקר, 
אפשרות  )כנ"ל,  לה  )כנ"ל(.  לד  )כנ"ל(.  לג 
לא,   – ל  )בהמשך  לו  בהוצאות(.  לסיוע 
לז  בזה(.  הזריזות  וחשיבות  רישיון  השגת 
הרישיון(. מב  )קבלת  )כנ"ל(. מא  לט  )כנ"ל(. 
)התחלת עבודתו(. מד )סיוע הראב"ג לעבודת 
נז  כספים(.  )שליחת  מה  ל.(.  של  השליחות 
)כנ"ל – מד(. נח )הבאת סופר ושו"ב למחנו – 

להודיע בהקדם לראב"ג(. 

העברת  )אישור  כג  הארופאית:  לשכה 
למדינות  השליחות  )סידור  לא  לל.(.  כספים 
ללימוד  שבועי  שיעור  )קביעת  סב  אפריקה(. 
)חשיבות  עז  מהל.(.  )גמ"ח  עה  בל.(.  דא"ח 
תות"ל  )להנהלת  צד  צג.  פא.  בהל.(.  התמיכה 
)גודל  קכז  הל.(.  עם  בקישור  לעמוד   – לוד 
ההכרח דמצה שמורה מהל.(. קכח. קכט. קמו. 
קנה.  בתוניס(.  היהדות  בהפצת  )סיוע  קמח 
חב"ד  ובנות  נשי  לארגון  מהל.  )תמיכה  קנט 
בצרפת(. קע )הרחבת הישיבה בצרפת(. רו )הל. 
בהנהלתו של הראב"ג שהוא הב.כ. גם עתה(. 
רכג. רכד. רכה. רלא )לעמוד בקישור עם הל. 
בכל עניני צא"ח במרסייל(. רלד )סיוע ליהדות 
צרפת שייך להל.(. רלח )כל עניני ליובאוויטש 

בצרפת מנוהל ע"י הל.(. 

ספרים  )החלפת  קלא  קוק:  הרב  מוסד 
הנ"ל(.  )בעניין  קלט  קה"ת(.  ספרי  עם  שלהם 

קמג )זירוז בעניין הנ"ל(. 

מ.(.  בה  שיש  בעיר  )ביקור  קצ  מחלוקת: 
קצא )בעניין הנ"ל(. 

שה



אי  )טעם  נז  אדמו"ר:  כ"ק  מענדל,  מנחם 
קבלת מענה מכ"ק אדמו"ר(. 

מנחם מענדל, אח כ"ק אדמו"ר מהורש"ב 
נ"ע: קמז )מקום קבורתו(. 

מוסד  להקים  נדיב  )הצעת  קלד  מסיון: 
להצלה ממ.(

לצרפת(.  )משלוח הקמח  ל  מצה שמורה: 
קח  חב"ד(.  במוסדות  לעובדים  )חלוקה  קז 
מהלשכה(.  דמ.ש.  ההכרח  )גודל  קכז  )כנ"ל(. 
קכח. קכט )המשך ל- קכז(. קצב )משלוח מ. 

ש. לתוניס(. 

נ.  ליסוד  )הסכמה  רכו  חב"ד:  הר  נחלת 
בקרית מלאכי(. רכז )בעניין הקמת נ.(. רכח. 

נפנה: כב )העברת הנ.( ל )להודיע השער(. 

ספרי קה"ת, הדפסתם והפצתם: ג. )אישור 
ד.  לפאריז(.  וסידורים  דא"ח  כתבי  משלוח 
קבלת  )אישור  ו.  הס.(.  הדפסת  על  )תשלום 
ס. קורת רוח אצל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע 
הדפסת  להוצאות  כספים  )העברת  ז.  מזה(. 
אדה"ז(.  שו"ע  הדפסת  ע"ד  )הוראות  ח.  ס.(. 
י. )כנ"ל, תשלום על ס., הבאת ס.(.  ט. )כנ"ל(. 
ס.(.  להדפסת  בנוגע  הבהרות  ח,   – )כנ"ל  יא. 
יב )זירוז בהדפסת הס.(. יג )התשלום ממכירת 
ס.( יד )ניכוי מתשלום הדפסת ס.( טו )המשך 
)קבלת העתק  כ  יד(.   – ל  )המשך  יח  להנ"ל(. 
מהדפסת לקו"ת(. כא )כנ"ל – טו(. כד )למסור 
קלב  בסכנה(.  קה"ת  ס.  )העמדת  כה  הס.(. 
סילופים  )שלילת  קלו  קה"ת(.  ספרי  )הפצת 

פרסום  ס.ק.  )תערוכת  רטז  ס.(.  הפצת  באופן 
סיוע הד. בהדפסת ס.ק.(.

ע"י  ספרות  )לימוד  קסט  ספרות: 
התלמידים שם(. 

עורך דין: רכ )אין לקחת עו"ד שלא מאמין 
בהצלחתו(. 

סז  פ.(.  בהתוועדות  )חיזוק  לב  פורים: 
)מברק איחולים לפ.(. צ )איחולים לפ. למסור 
קכד  להנ"ל(.  )המשך  צא  הקיבוצים(.  לכל 
איחולים  )מברק  קנב  לפ.(.  איחולים  )מברק 

לפ.(. 

פסח: לח )איחולים לחג הפ.(. 

צאלער, הרב: לז )משרת רבנות לצ.(. לט 
)השתדלות למשרה הנ"ל(. 

קבלה, תורת: נג )בקשה למשלוח ספרים 
בתורת האמת(. 

קיא  הש.(.  לחג  )איחולים  מג  שבועות: 
)איחולים לחג הש.(. 

יעבדו  שלא  )סידור  ריד  קודש:  שבת 
בש.ק.(. 

)בקשתו  רכה  רד.  זלמן:  שניאור  שזר, 
לביקור הרבא"ג באה"ק(. 

תפירה: יא )תמיכה בעובדים בת.(. 

תפילין, מבצע: ריז )מכתב תמיכה מרבנים 
למ.ת.(. ריח )כנ"ל. עמדות לבדיקת תפילין(. 

שו






