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הקדמה

בס”ד.

הקדמה

בקשר ליום הולדתו השבעים של אבינו היקר הרה"ח הרה"ת ר' יוסף יצחק הכהן שי' 

הדרכה  שבהם  קודש,  מענות  ואחד  עשרים  מאה  הכולל  לקט  בזה  מדפיסים  הננו  גוטניק, 

וברכה שזכה אבינו לקבל במשך השנים, בתחומים שונים. הליקוט הוא חלק קטן מאוצר 

חשוב, ומפרסמים אנו בזה לתועלת הרבים. ויהי רצון שזכות כל הנ"ל תעמוד לו ולכולנו בני 

המשפחה בכל המצטרך בגשם וברוח לאריכות ימים ושנים טובות.

בני המשפחה

י"ג סיון, ה'תשפ"ב

ברוקלין, נ.י.





פרק א

השליחות לעניני שלימות הארץ
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א

השליח ובריאותו
כ' אייר, ה'תש"נ. על גליון מכתב המזכיר ה"ר ירחמיאל בנימין הלוי קליין, בו כותב: יוסף יצחק בן רייזל 
גוטנין עומד עמי בקשר תמידי מאה"ק. בימים האחרונים הוא נשמע מאוד מופרע, והנני מודאג לבריאותו. 

ואבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א למנוחת הנפש והגוף ולהצלחה. 
כ"ק אדמו"ר עיגל התיבות "מופרע והנני מודאג לבריאותו, ואבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א למנוחת 

הנפש והגוף ולהצלחה" וציין סימן פליאה, וכתב:

 ?!
ה"ה שליח

ולא אפשרי ח"ו הנ"ל כלל

10
0%
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ב

אופן הדיון בביטחון בארה"ק
תש"נ. על מכתב הריי"ג שי' שנוסע לאה"ק ושיכוון למלאות רצון כ"ק אדמו"ר.

רק
באם אפשרי ע"ד ]=על דעת[ עצמו – ישאל:

במשך כל הארבעים שנה: כמה ממנהיגי

 מועצת גדה"ת  ]=גדולי התורה[ – כאלו מומחים לסכנה הצבאית באה"ק
באם הי' המדובר

בנוגע לבריאות סתם
דבנם היו ג"כ נוהגים

כן?

71
%
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ג

82
%

אין לוותר בעניני פיקוח נפש לעם היושב בציון
כ"ה אייר, תש"נ. מענה על מכתבו של הריי"ג שי' ובו דיווח )דרך המזכיר הריל"ג( על פגישתו עם ח"כ 
גאולה כהן, שביקשה חיזוק מכ"ק אדמו"ר. המכתב נשלח במוצש"ק )שעון ישראל( ע"י פקס, והמענה 

נשלח במוצש"ק )שעון ארה"ב(.

76
%
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ג

82
%

לפענ"ד – כו"כ ענינים הקשורים בפוליטיקא בארץ אינם יציבים כלל 
ומשתנים בתכיפות ובמילא מביא לשינוים ולא תועיל אפילו הבטחה דאיש 

אמת במאה %.
מפלגה  זו  )ואין  לגמרי  לוותר  שא"א  מובן   – ודמפלגתה  לדרישותי' 
העם  דפקו"נ  בעניני  ה"ז  כלל  לוותר  שא"א  מה  לדעתי   – לשם(  הראוי' 
היושב בציון, כהכרזתי כו"כ פעמים. וכן הרי נהגה היא בהיותה במחתרת. 

ויה"ר שההתלהבות דאז תורגש בפעולתה עתה על סביבתה.
זמן  השבועות[  ]=לחג  ישראל[( – לחה"ש  כלל  ]=בתוך  )בתכ"י  בהתקרבנו 
קה"ת ]=קבלת התורה[ – אחתום כדרישת הזמן “קה"ת בשמחה ובפנימיות".

 מענה המזכיר ממוצש"ק.
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ד

70
%

הדרכה בדיבורים בין מפלגות בכנסת
כ' תמוז ה'תש"נ. על שאלת הריי"ג שי' האם לנהל דיבורים בין חברי מפלגות שונות בכנסת, כ"ק אדמו"ר 

סימן חץ שיש
 לחכות ]עד שיגמר הכנסת[ בעוד שבועיים
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ה

70
%

להמשיך בתקיפות
ט"ז סיון, ה'תנש"א. על דיווחו של הריי"ג שי' שהברכות ועידוד של כ"ק ]לנציג המתיישבים ביהודה 

ושומרון[ נותן הכח וכו' להמשיך בתקיפות, כ"ק אדמו"ר סימן חץ
 להמשיך בתקיפות. והזמ"ג אזכיר עה"צ
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ו

70
%

יוסיף ויתוסף בהצלחתו
י' סיון ה'תנש"א. על דיווח הריי"ג שי' ע"ד הדיבורים בעניני שלימות הארץ כתב בין השאר, שבעניני 
שלימות הארץ "מקווה שאני עושה בזה כרצון כ"ק אדמו"ר שליט"א לנחת רוח וכו'" כתב כ"ק אדמו"ר 

)צילום כת"י המזכיר(:

כ"ק אדמו"ר סימן קו מתחת המילים עושה בזה כרצון כ"ק אדמו"ר שליט"א לנחת רוח ויוסיף ויתוסף 

בהצלחתו בזה ובכלל

אזכיר עה"צ.
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ז

94
%

גם בעניניו הפרטים
ר"ח תמוז, ה'תנש"א. על דיווח הריי"ג שי' ע"ד המצב בהמששלה של שמיר, כתב: ויה"ר שנמשיך לשמע 

בשו"ט מארצינו הק' מתאים לשנת אראנו נפלאות. ע"ז כתב כ"ק אדמו"ר )צילום כת"י המזכיר(:

וגם )וג"ז ]=וגם זה[ עיקר( בעניניו הפרטים

והזמ"ג ]=והזמן גרמא[ והענינים ]=גרמא[

אזכיר עה"צ



14

ח

פיקוח נפש דבנ"י בא"י
ד' כסלו ה'תשנ"ב. על דיווח הריי"ג שי' ע"ד הדיבורים בעניני שלימות הארץ ושאל באם יש ענין לדבר 

נגד מדינה פלשתיני ר"ל או שאין להתערב בפרטים אלו, וע"ז כתב כ"ק אדמו"ר:

יותר מארבעים שנה
שהנני מכריז שכל זה –

פקו"נ דבנ"י בא"י,
ושואל אותי בפשטות
אולי ידבר הנ"ל ע"ד 

ויתורים כנ"ל וכיו"ב!!
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ט

70
%

עמידה תקיפה כפשוט
בדבר  כתבה  על  ה'תשנ"ב.  חשון 
הועידה  בענין  אדמו"ר  כ"ק  של  עמדתו 
הריי"ג   ששלח  שמיר,  רה"מ  של  בז'נווה 
אדמו"ר,  לכ"ק  הצד(  על  ציון  )עם  שי' 
ובה כתוב שהכוונה ב"עמידה תקיפה לפי 
המצב" היתה לעמידה תקיפה ממש. וע"ז 

סימן חץ והוסיף כ"ק אדמו"ר:

 ]הכוונה לעמידה תקיפה ממש[

  כפשוט

כבר הכרזתי ק"א פעמים
ט"ז שבט, ה'תשנ"ב. על דיווח הריי"ג שי' מעניני שלימות הארץ ומעניני אוטונמי', כתב כ"ק אדמו"ר:

 אזכיר עה"צ
 כמדומה כבר הכרזתי

עמדתי בהעיקר שהוא
יסוד הנ"ל ק"א פעמים
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כפשוט
אור לח"י שבט ה'תשנ"ב. מכתב מהמזכיר ובו מענת כ"ק אדמו"ר על מכתבו של הריי"ג שי':

 נת' והמצו"ב
 אני מקווה שזה לרצון כ"ק אד"ש כפשוט

 כמובן אמשיך כפשוט
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בשנת ה'תש"נ, הורה כ"ק אדמו"ר את הריי"ג שי' שימסור ספר זה להראש ממשלה, וכן לחברי הכנסת, 
ושרי הממשלה. וכן לחברי מועצת גדולי התורה. הריי"ג שי' גם תירגם את הספר לעברית ומסרו לכהנ"ל.
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מכתב מראש הממשלה מר. שמיר 



עניני המוסדות, פירסום ומודעות

פרק ב
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י

שלילת ביקור בבי"ס רפורמי
תמוז תשמ"ה. על שאלת הר"ר שניאור חיים הכהן גוטניק בדבר ביקורו המתוכנן של פרזידנט חיים הרצוג 

למלבורן אוסטרלי', שחושב להחרים הביקור מחמת תוכניתו לבקר גם בבי"ס רפורמי, ושואל באם נכון.

]ושואל באם[ ימציא הסברה דשאני

מהנהגת המזרחי בכיו"ב
באה"ק –

]נכון הנ"ל[. ונוסף

על הענין עצמו – אפשר שעי"ז יבטל
 ביקורו הנ"ל

10
0%
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י

   נכון להסבירו – בכל אופן – שע"י ביקור כהנ"ל ה"ז
 מכניס בידיו חינוך ריפורמי וריפור]ם[

בכלל וכו' לעוד כו"כ בתים ושכונות וכו'

 – וע"פ שיטתם והנהגתם הרי מחר )עד"ז
  – לאחר זמן( יכריזו לחזור “לשבשם",

 ובזה בהשייך לאה"ק: לבטל שהכניסו לסיד]ור[
 ותחזנה עינינו וכיו"ב )גזענות לבנ"י שבחו"ל

 double loyaly וכו'(, כשיתרבה קצת מספר הערב]ים[
 באה"ק להכניס הצעת חוק שיום

 המנוחה צ"ל יום וא"ו ולא כו' )שויון זכות,
דמוקרטיא( שפה הרשמית – ערבית וכו'( החזרת הר ]הבית[

10
0%
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יא

תמיכה למוסדות
אור לי"ב אלול תשמ"ח. על מכתבו של מזכיר כ"ק אדמו"ר הרה"ח חיים יהודה שי' קרינסקי, בו דיווח 

לכ"ק ע"ד התמיכה למוסדות בסך $200, שאל כ"ק אדמו"ר:

כמה קיבל בפו"מ הר"ר הכהן גוטניק שי' )אוסטרליא( ]עבור המוסדות שבהנהלתו[

מי עוד קיבל?

83
%
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יב

קשר ישר אתי
א' דר"ח אדר, ה'תשמ"ז. על מכתבו של הריי"צ שי' פריז שבו מזכיר ע"ד הבטחת הריי"ג שי' לבניית בית 

חב"ד בעכו באה"ק, כתב כ"ק אדמו"ר )צילום כת"י הריי"ג שי'(:

מפורסם שלהנ"ל ]הרב יוסף יצחק הכהן גוטניק[

יש קשר ישר

אתי

ומה נשתנה 

ודוקא בכל הנ"ל

88
%
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יג

שלילת השגת גבול
על מכתבו של הריי"ג שי' בדבר הדפסת ספרים במסגרת "היכל מנחם" שבירושת"ו, כתב כ"ק אדמו"ר:

בודאי בשלילת השגת גבול

ויהא בהצלחה רבה ומופלגה

והזמ"ג וכו' וכו'

75
%
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יד

נתקבל ות"ח
שנדפס  שיחות  מלקוטי  כז  חלק  אתו  שמצורף  שי'  הריי"ג  של  מכתבו  על  ה'תשמ"ט.  ויקרא  פ'  עש"ק 

בהקדשתו, כתב כ"ק אדמו"ר:

 נת' ות"ח 

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל והזמ"ג

80
%
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טו

פירסום מכתב כללי
על גליון מכתב כללי באנגלית מעש"ק כ"ה אדר ה'תנש"א, אמר כ"ק אדמו"ר להמזכיר הריל"ג למסור 

להריי"ג שי':

"וויבַאלד ער איז מפרסם חסידישער זַאכען זָאל ער מפרסם זיין דעם בריוו אויכעט".
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טז

נחת רוח רב
על מכתב הריי"ג שי' )ע"י המזכיר הרי"ב הלוי קליין(, בו מבשר ע"ד בניית מקוואות ע"י הריי"ג שי', כותב 

כ"ק אדמו"ר:

]על בקשת רשות שהמקווה ייכנס לרשימת העשרים מקוואות, ושייקרא ע"ש הרבנית חנה ז"ל – סימן חץ 

 ]לחיוב וכתב:[ וימסור עדכ"ז למזכ' ]למזכירות

 על מה שכתב ותקותי שכהנ"ל יגרום נחת רוח לכ"ק אדמו"ר שליט"א[ רב[

 על המצו"ב מכ' וכיו"ב כתב[ וכן הדו"ח והמצו"ב { נל' ות"ח אזכיר עה"צ[

70
%
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יז

כשרות המקוה והטבילה
בהמשך להנ"ל, כתב הריי"ג שי' )ע"י המזכיר הרי"ב הלוי קליין( ע"ד בניית מקוה בטזמני', וכתב כ"ק 

אדמו"ר )צילום כת"י המזכיר הריב"ק(:

 ]סימן חץ ש[ישתמשו ]בהמקווה[

 אלא שצריך גם באוארענען כשרות המקוה ולאח"כ הטבילה

 מצו"ב השתתפות

69
%
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יח

ויהא בהצלחה רבה
על ההזמנה לסיום והכנסת ס"ת להישיבה במעלבורן אוסטרלי', כתב כ"ק אדמו"ר:

ויהא בהצלחה רבה

10
0%
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יט

לא כדאי לשנות
על מכתב המזכיר הרי"ב הלוי קליין, בו שואל עבור הריי"ג שי' האם להדפיס עוה"פ ספר התניא היות 

שהתיקונים לא נסדרו כדבעי, ענה כ"ק אדמו"ר:

לא כדאי לשנות
98

%
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כ

השתתפות בהדפסת התניא
על מכתבו של הר"א סערעבריאנסקי ע"ד הדפסת התניא, כתב כ"ק אדמו"ר:

]ספרי התניא המצו"ב[ נלקח

קבלה ע"ס $122

]השתתפותו $20[ מצו"ב

72
%
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כא

יסוד בתי חב"ד במעלבורן
על מכתב הריי"ג שי' להוסיף בהפצת המעיינות במעלבורן, כתב כ"ק אדמו"ר:

]להוסיף בהפצת המעיינות[ כולל יסוד בתי חב"ד חדשים – איפה – כהעסקנים על אתר

69
%
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כב

הדרכה פרטית בכמה ענינים
במענה למכתבו של הריי"ג שי' מיום ג' שבט ה'תש"נ, כתב כ"ק אדמו"ר:

 ]בנוגע להעסק עם איזה איש פרטי[ ובאופן דדרכי נועם ובפרט שהמדובר ביתום ואלמנה

 ]בהנ"ל איך לנהל הפיטורים[ בתנאים מתאימים

 ]ע"ד בניית היכל לוי יצחק )בצפת עיה"ק([ נת' ות"ח ת"ח

 ]ע"ד בניית היכל מנחם בירושת"ו[ כהחלטת העוסקים בזה שי'

68
%
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כג

מוסדות צדקה כמחנה ישראל
על מכתב המזכיר הרי"ב הלוי קליין, בו שואל עבור הריי"ג שי' האם לעזור למישהו בהשקעה מסויימת, 

אמר כ"ק אדמו"ר:

"מדַארף איהם מסביר זיין ַאז ער הָאט צו טָאן נָאר מיט מוסדות צדקה ַאזוי ווי מחנ"י"
69

%
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כד

 כ"ק אדמו"ר ישלם עבור העברית ואידיש
וגוטניק ישלם עבור האנגלית

במענה למכתבו של הריי"ג שי' מיום ו' אלול ה'תנש"א, והמצורף מודעה עבור העיתונות, אמר כ"ק 
אדמו"ר למזכיר הריל"ג, שיתרגמו המודעה לאידיש ולעברית, ושכ"ק אדמו"ר ישלם עבור המודעה באידיש 

ובעברית, וגוטניק ישלם עבור האנגלית.

75
%
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כד

כפליים דכפל ה"ז ישועה
ועל כללות הענין כתב כ"ק אדמו"ר )צילום כת"י המזכיר(:

נת' ות"ח ת"ח, ודבר בעתו מה טוב –
ובנ"ד הנראה דוקא בעיני בשר

ובאופן דממש,
ומתחיל ב"אני" ואח"כ "ודודי" – 

ויה"ר שיהי' )ודודי( כפליים
)ובמילא לתושי'( דכפל

ה"ז ישועה.
אזכיר עה"צ.

10
0%
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כה

כתיבת המבוא לאלבום "ארבעים שנה"
תמוז תש"נ. כשהכינו האלבום Forty Years – Light, Joy & Unity )חלק ב(, היו דיונים בין הריי"ג 
שי' והרא"י שי' שם-טוב ע"ד המבוא. בחלק א' של האלבום נכתב המבוא ע"י הסופר מר אלי' )ע"ה( ויזל, ועל 
חלק ב' הציע הריי"ג שי' לכ"ק אדמו"ר שיותר מתאים שיִָּכֵתב ע"י הרב יונתן )ע"ה( סאקס, שנבחר אז לרב 

הראשי של בריטני'. וע"ז ענה כ"ק אדמו"ר:

]באם[ לדעתם דוקא עלי לדון – באיזה אופן יתנו לי כבוד – המענה אשר ]נכון כל הנ"ל. היינו 

שהרב סאקס יכתוב המבוא[.

]הסבר הדברים: לפני כן ענה כ"ק אדמו"ר להרא"י שי' שם-טוב במענה לשאלה דומה, שאין ראוי שהוא 
עצמו יבחר מי יכתוב דברים לכבודו, אך הריי"ג שי' לא ידע ע"ד מענה זה, וע"ז כתב כ"ק אדמו"ר "לדעתם 

וכו'"[.

68
%
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כו

לך לך מהרגילות וגילוי הכוחות הנעלמים
י' חשון, תשנ"ב. על דיווח הריי"ג שי' ע"ד הדפסת מודעה בעיתון שבברית המועצות, ע"ד הכנה לביאת 

המשיח, כתב כ"ק אדמו"ר:

נת' ות"ח ]=נתקבל ותשואת חן[ – אזכיר עה"צ לכהנ"ל
כולל שיקויים בו לך לך מהרגילות וכו' בהוספה מתאימה על הרגיל

ועד אשר אראך )אותך בכל יכלתך אף שבכוחות הנעלמים וכו'

64
%
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כז

"גרם" נחת רוח וכו'

ט"ו סיון ה'תנש"א. על מכתבו של המזכיר הרי"ב הלוי קליין, ע"ד הספר "שערי אמונה" שי"ל ע"י "היכל 
מנחם" בירושת"ו, ביוזמת ובסיוע הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

]שיגרום[ וגרם ]נח"ר[ וכו' והזמ"ג כו'

וכ"ק אדמו"ר צירף לזה שטר של $20

88
%



40

כח

ספר תורה לע"נ הרבנית הצדקנית נ"ע
ו' אייר תשמ"ח. על מכתבו של הריי"ג שי' בדבר מודעה לעיתונות בענין מבצע יום הולדת, על השאלה 

 האם לפרסם המודעה גם בעיתון "מעריב" וכיו"ב, ענה כ"ק אדמו"ר: לא

על בקשת הסכמה וברכה לנדב ספר תורה לבית הכנסת לע"נ הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא, עיגל 
המילים:

 הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א.

על כללות הענין כתב כ"ק אדמו"ר:

 'אזכיר עוה"פ ]=עוד הפעם[ עה"צ להצלחה רבה וכו

63
%
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כט

הטלת הוצאות על הריי"ג שי'
י' אלול ה'תשמ"ח. על מכתבו של הגרמי"ל לנדא, בו כותב ע"ד כולל אברכים ובניית ביכהנ"ס ובית חב"ד 

בבני ברק כתב כ"ק אדמו"ר:

 ]'אינו ענין – ופשיטא שאינו עניני להטיל הוצאות כהנ"ל על ]הר' יוסף גוטניק שי

על כללות המכתב כתב:

ות"ח על הבשו"ט ]=ותשואות חן על הבשורות טובות[

66
%
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ל

עשר — תתעשר
א' דחנוכה ה'תשמ"ט. על דיווח הריי"ג שי' ע"ד הדפסת מודעה בעיתון ניו יורק טיימס, כתב כ"ק אדמו"ר:

ויה"ר שגם בהוצאה זו יקוים עשר – תתעשר

70
%
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לא

מצוה לפרסם – סגולה לתוספת הצלחה
עש"ק בראשית ה'תש"נ. על מכתבם של הריי"ג וזוגתו שיחיו, ע"ד דינר של המוסד "אשת חיל" 

במלבורן, כתב כ"ק אדמו"ר:

 הרי מצוה  לפרסם

ככל הנ"ל

ותהא סגולה

 לתוספת הצלחה

74
%
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לב

78
%

הגהות על מודעה בדבר ביאת המשיח
ר"ח תמוז ה'תנש"א. הגהות כ"ק אדמו"ר על מודעה עבור העיתונות בדבר הכנה לביאת המשיח.

 An individual possesing these qualities is assumed to be the Mashiach המשפט  מחק  כ"ק 
]=אדם הניחן בתכונות אלה, יש להניח שהוא המשיח[.

?Why now era of miracles :תיקן  ?Why Just Now :על מה שכתוב בשאלה
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לב

78
%

 The Bible and Talmud are replete with prophecies describing the miracles כ"ק מחק המשפט
 .that the world will witness just before Mashiach is revealed

]=התנ"ך והש"ס מלאים בנבואות שמתארות את הנסים שהעולם יראה לפני שהתגלה משיח[.

כ"ק מחק המילים and impatiently ]=ובלי סבלנות[, מהמשפט שנחכה לביאת המשיח באופן פעיל.
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לב־לג

.intelligible כ"ק מחק תיבת

78
%

הצלחה רבה והזמן גרמא
ט' תמוז ה'תנש"א. על מכתבו של הריי"ג שי', ע"ד פעולות המוסד 

"אשת חיל" במלבורן, כתב כ"ק אדמו"ר:

 ]ומבקשת ברכה להצלחה[  רבה

 ]והזמ"ג ]=והזמן גרמא

79
%
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לד

אזכיר על הציון להצלחה רבה
כ"ב מנחם-אב ה'תנש"א. על מכתבו של מרת שטערנא מרים תחי' גוטניק, ע"ד הרצאה של הגברת טובה 

מרדכי שתחי' לתלמידי בתי ספר במלבורן , כתב כ"ק אדמו"ר:

אזכיר עה"צ להצלחה רבה וכו'

84
%





עניני עסק, פרנסה וצדקה

פרק ג
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לה

הבטחת ה' "ואני אברכם"
אלול  מכ"ד  ופ"נ  מכתב  על 

ה'תנש"א, כתב כ"ק אדמו"ר:

מכ' רש' ופ"נ נת'
אזכיר עה"צ לבשו"ט בכהנ"ל

והזמ"ג והענינים
והבטחת השם “ואני אברכם"

קליין  הלוי  הרי"ב  המזכיר  בכת"י 
– מה שאמר כ"ק אדמו"ר אליו בעת 

מסירת המענה:

“ער שרייבט ניט וועגן דעם חיפוש", 

קיין  דָא  ניט  איז  דערווייל  ַאז   – ועניתי 

ניט  און  זהב  אין  “ניט  ושאל:  תוצאות. 

ער  ַאז   – ועניתי  טובות"?  אבנים  אין 

ווַארט אויף די תוצאות ]היינו בחפירות 

לחפש זהב ואבנים טובות[.

91
%
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לו־לז

71
%

אראך בעיני בשר
על מכתב מועש"ק פ' וירא, י"ז חשון ה'תשנ"ב, בו דיווח הריי"ג שי' לכ"ק אדמו"ר ע"ד עסקיו, הוסיף 

כ"ק אדמו"ר על תאריך המכתב בכת"י של הריי"ג שי':

]עש"ק פ' וירא[ גו' אראך בעיני בשר כפשוטו של מקרא ובמילא בעולם הפשט העוה"ז

73
%

נפלאות בכל מכל כל
על מכתב מיום י' אדר ראשון, עש"ק פ' תצוה, ה'תשנ"ב, בו דיווח הריי"ג שי' לכ"ק אדמו"ר ע"ד עסקיו, 

כתב:

והזמ"ג לבשו"ט ולנפלאות בכל מכל כל
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לח

85
%

הצלחה רבה והזמן גרמא
על מכתב מועש"ק פ' שקלים, כ"ד אדר ראשון, ה'תשנ"ב, בו דיווח הריי"ג שי' לכ"ק אדמו"ר ע"ד עסקיו, 

כתב:

ויהא בהצלחה רבה והזמ"ג ]=והזמן גרמא[
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לט

בכל קראנו אליו – גם אני עושה כן
ו' תמוז, ה'תש"נ. על מכתב – בקשת ברכה של הריי"ג שי' בדבר עסקו, 

וכתב "אין לי אל מי לפנות", עיגל כ"ק אדמו"ר וכתב:

 מקרא מלא כו' בכל קראנו אליו !?

 הערה דרך אגב      גם אני
עושה כן

בצדו השני רשם כ"ק אדמו"ר:

74
%

ח ]=חשאי[

86
%
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מ

ה' שומרך גו' מעתה ועד עולם
על מכתב מז' תמוז, ה'תשמ"ח, בו כתב הריי"ג שי' לכ"ק אדמו"ר ע"ד איומים שונים עליו היל"ת, כתב 

כ"ק אדמו"ר:

כבר מילתי' אמורה: 

 ה' שומרך גו' מעתה ועד עולם

 ]כמובן באם צ"ל עשי' ע"פ מנהג המדינה – יעשה בשטומו"צ ]=בשעה טובה ומוצלחת

 ]באם לנביב"ח ]=לא נדבקו בי"ב חדשים[ בדהתפוהמ"ז ]=בדיקת התפלין והמזוזות

71
%
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מא

התחלה תיכף ומיד כ' שקל
ד' טבת ה'תשמ"ז. על דיווח של המזכיר הרי"ב הלוי קליין ע"ד תרומות הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

כן יבש"ט ]=יבשר טוב[ תכה"י ]=תמיד כל הימים[
כדאי כנהוג בכיו"ב ]=בכיוצא בזה[ התחלה תומ"י ]=תיכף ומיד[ כ' שקל

10
0%

10
0%



56

מב

המעלה בערב ש"ק מברכים אלול

כ"ק  כתב  ה'תשמ"ט,  אב,  כ"ד מנחם  ביום  להיות  היתה אמורה  בו  ענין שההחלטה  באיזה  על ההודעה 
אדמו"ר על התאריך כ"ד מנחם אב:

מעלי שבתא
דמברכין
אלול –
שהמלך

בשדה
כו'

שמקבל
כו'

80
%
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מג

חומש לצדקה
כ"ד תמוז ה'תשמ"ט. על מכתבו של הריי"ג שי' שבו דיווח על עניני העסק שלו, כתב כ"ק אדמו"ר:

בטח בל"נ ]=בלי נדר[–

חומש לפ"ע ]=לפי ערך[ מהריוח הנקי – לצדקה

וה' יצליחו והזמ"ג ]=והזמן גרמא[

65
%
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מד

מה להם ולבר נש כהנ"ל?
יד מר-חשון ה'תשמ"ח. על דיווח של המזכיר הרי"ב הלוי קליין ע"ד הרש"ח הכהן גוטניק ויבלח"ט בנו 

הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

אזכיר עוה"פ עה"צ ויבש"ט

באם אמת מש"כ יי"צ הכהן בן רייזל ע"ד איומי ]...[ שי'

– ה"ז =]הרי זה[ black mail ממדריגה

הכי ירודה ופחותה וכו' –

ומה להם ולבר נש כהנ"ל ?!

10
0%
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מה־מו

הוספה בדוגמת ספירת העומר
על מכתבו של הריי"ג שי' מיום ל' ניסן תשמ"ט, העיר כ"ק אדמו"ר:

כן ימשיך לבש"ט ]=לבשר טוב[ ובהוספה
ובדוגמת ספה"ע ]=ספירת העומר[ שאומרים לא יום שני כ"א שני ימים

72
%

ויבשר טוב והזמן גרמא
על מכתבו של הריי"ג שי' מיום עש"ק פ' דברים ג' מנחם-אב ה'תשמ"ט, כתב כ"ק אדמו"ר:

פנ"נ ]=פ"נו נתקבל[
ויבש"ט והזמ"ג וכו' וכו' ]=ויבשר טוב והזמן גרמא וכו' וכו'[

76
%
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מז

וילך מחיל אל חיל
כ"ק  ובשורה טובה, כתב  עניני העסק שלו  על  דיווח  הריי"ג שי'  ה'תנש"א. על מכתבו של  פורים,  ליל 

אדמו"ר:

וילך מחיל א"ח ]=אל חיל[

עד אל אלקים בציון

בגאולה האמוהש"ל ]=האמיתית והשלימה[

72
%
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מח

גשמים – גורמים למציאת אבנים טובות וזהב
ט תמוז ה'תנש"א. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

 בהמצו"ב מוזכר ע"ד גשמים וכו' – אולי גרמו להקלת מציאת אב"ט וזהב

 והזמ"ג לבשו"ט

69
%
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מט

גיוס כספים מאיראן
י"ג מרחשון ה'תשנ"ב. על מכתבו של מישהו המציע לגייס כספים מהקהילה משהד שבאיראן, ושאלת 

הריי"ג שי' אם כדאי להתעניין בזה, כתב כ"ק אדמו"ר:

 ]גיוס $13 מיליון דולר[  ]יוצאי קהילת משהד באיראן[
 –אין לי ידיעה כלל בכ"ז 

ובמילא איני יכול לחוו"ד בכ"ז

96
%
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נ

כל המברך מתברך
עש"ק כא שבט ה'תש"נ. על מכתבו של הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

 ]על חשבונות העסק[ חסרה ההודעה אם זוהי עלי'
 סימן חץ על מה שכתב שממשיך עם השיעורים שהתחיל בחודש סיון

 'על הברכה שנתן לכ"ק אדמו"ר[ וכל המברך מתברך כו[

60
%
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נא

כל שיש לו מאתים רוצה ומקבל ת' וכו'
עש"ק פ' חיי שרה ה'תשנ"ב. על מכתבו של הריי"ג שי' ובו דיווח על עסקיו וכן ע"ד שלימות הארץ וכו', 

כתב כ"ק אדמו"ר:

נת' ות"ח על הבשו"ט

וע"ד מחז"ל יקויים

בו כשיש לו מאתים רוצה ומקבל ת'

וכו' והזמ"ג עשק"מ חודש כסלו חודש הגאולה

72
%
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נב

חנוכה מוסיף מיום ליום
נר ג' דחנוכה, ה'תשנ"ב. על מכתבו של משל הריי"ג שי' כתב כ"ק אדמו"ר:

נת' ות"ח

אזכיר עה"צ

וחנוכה מסייע להוסיף מיום ליום בטוב וכו'

74
%
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נג

יג בגימטריא אחד
עש"ק ערב י"ב תמוז ה'תשמ"ט. על מכתבו הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

]על מה שכתב שנכנסים ליב תמוז כו', כתב[ ויג ]=תמוז[ )בגימ' אחד(

79
%
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נד

השקעה בחברת הר"י ברנובר
י"ג אדר ה'תשמ"ז. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד השקעה בחברת הר"י ברנובר, כתב כ"ק אדמו"ר:

 ]על השקעת מיליון דולר עבור 18 אחוז בחברה[ יברר סכום זה כמה אחוז שווה.
 ]להמשיך עם ההשקעה[

אזכיר עה"צ להצלחה רבה

72
%
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נה

עצה בעסק
י"ז מנ"א, ה'תשמ"ט. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

 בעבר קיבלתי עצת כ"ק אדמו"ר שליט"א להרבות בשמחה

 קיבלתי עצת כ"ק אדמו"ר שליט"א להוסיף בלימוד התורה Great Central בנוגע לעסק

  ועל השאלה לעצת כ"ק אדמו"ר שליט"א כתב: כנ"ל

65
%
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נו

הזמ"ג לבשו"ט
על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

 ]על מ"ש שאני מקווה שנכון עשיתי[ כפשוט
 והזמ"ג לבשו"ט

71
%
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נז

מקרא מלא דיבר הכתוב: הוי' שומרך גו' ועד עולם
על מכתבו של המזכיר הרי"ב הלוי קליין ע"ד איום על הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

 בדהמ"ז ואופן קביעותן
 )ויהא בטוח )גם ע"פ טבע

 ומקרא מלא דיבר הכתוב: הוי' שומרך גו' ועד עולם 
אזכיר עה"צ

10
0%
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נח

כדאי הוא רשב"י לסמוך עליו
על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

והזמ"ג )והענין(

לבשו"ט

כדאי הוא רשב"י לסמוך עליו

72
%



72

נט

הזמן גרמא יו"ד - י"ט כסלו
עש"ק פ' וישלח, ה'תנש"א. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

והזמ"ג יו"ד – י"ט כסלו

72
%



73

ס

לא לוותר על הבעהבתישקייט
כו שבט, עשק"מ אדר ה'תשנ"ב. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

סימן חץ ]לא אוותר על הבעל הבתישקייט של הקמפניס שלנו[.

72
%

אדחוהמ"ס ה'תשנ"ב:

ואמר: א יישר כח און ער 
מזל  זיין  צו  נעמן  ניט  זאל 

שותפים
דאך,  ער  דארף  פארקויפן 

אבער ניט שותפים.



74

סא־סב

שנת ניסים
טו סיון ה'תש"נ. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, סימן חץ על התאריך:

שנת ניסים שנת הארבעים

72
%

יבשר טוב לעתיד לבוא ובהוספה
ח' אלול ה'תשמ"ט. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

נת' ות"ח כן יבש"ט לעת"ל ובהוספה

כוח"ט

72
%



75

סג

ויבש"ט בפרט ובכלל
עש"ק וילך ה'תשנ"ב. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

סימן חץ על מה שכתב שזה הדרך הנכון.

ויבש"ט בפרט ובכלל הענינים גרמא

96
%



76

סד

והרי בשמחה ובבטחון יהפכו ימים אלו
כ"ג תמוז ה'תנש"א. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

אזכיר עה"צ והרי ]וסימן חץ[ בשמחה ובבטחון ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה וכו'

91
%



77

סה

חומש לפ"ע מהריוח לצדקה
כ"ד תמוז, ה'תשמ"ט. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

בטח בל"נ –

חומש לפ"ע מהריוח הנקי לצדקה

וה' יצליחו והזמ"ג

73
%
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סו

יתייעץ בידידים מבינים
י"ג שבט, ה'תשמ"ח. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

כמה ענינים בהנ"ל – בתהליך דשינוים 

   "        "         "          רגילים להשתנות

מזמן לזמן

המצב בהנ"ל, בכל העולם – בשינוי

תמידי וכו'

לכן יתייעץ בידידים מבינים

לפי המצב המשוער לאחר

ובאם אפשרי )בזה דאפשר( תהי' ההחלטה הסופית באדר

אזכיר עה"צ להצלחה רבה בכל

72
%
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סז

איז ער שוין דער גרויסער גביר?
מכתבו של המזכיר הרי"ב הלוי קליין, ע"ד מה שאמר לו כ"ק אדמו"ר בנוגע להריי"ג שי':

כ"ק אד"ש שאל: ווָאס טוט זיך בַא גוטניק? ועניתי

איך הָאב דָאך איבערגעגעבן אז אין איין ָארט הָאט מען געפונען און מ'זוכט ווייטער און עס 

הָאט גוטע טשענסעס. 

ושאל – דָאס איז דָאך אין צפון זייט ועניתי – יע וגם שכל השטח שייך אליך 

ושאל – נו איז ער שוין דער גרויסער גביר

ועניתי – קצת בשחוק ער איז זיך משתדל, ואמר ער הָאט דָאך געפונען איז דָאך דָאס גוט, 

ואח"כ שאל ע"ד ]...[ ווָאס טוט זיך מיט ]...[ ועניתי שהשערס קנה הכל החוב יש לו עד יוני יולי, 

ואח"כ שאל אם הוא ביחד עם ]...[ ועניתי לידיעתי – כן.



80

סח

לא לעשות שותפות
על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

לא אעשה שותפות אתם ח"ו ולא אוותר על הבעלבתישקייט שלי על הקק  סימן חץ על מה שכתב

מפניס שלנו.
סימן חץ על מה שכתב אם הנ"ל הוא הדרך הנכונה

72
%



81

סט

וה' יצליחו
על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

וה' יצליחו ויבש"ט

75
%



82

ע־עא

כן יבשר טוב תמיד כל הימים
על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר )צילום כת"י המזכיר(:

כן יבש"ט תכה"י

ובהוספה

עוד ועוד

חג הגאולה
על פתק המזכיר הרי"ב הלוי קליין שמבקש ברכה עבור הריי"ג שי' על נסיעתו להאנג קאנג, כתב כ"ק 

אדמו"ר:

נתקבל חג הגאולה

69
%
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עב

הזמן גרמא לבשורות טובות
טז תמוז ה'תנש"א. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

 מכ' ופנ"נ
והזמ"ג לבשו"ט
 והענינים

77
%
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עג
הדרכה בהשקעת כספים

־פתק שכתב כ"ק אדמו"ר ע"ד השקעת כס
פים של הריי"ג שי':

והמצו"ב והן לפרופ' בראנאוור שי'
______

Solmecs וכן
Satex

נוסדו לשם 
רווחים

ולא כקופות צדקה )היפך כוונתם(
ועכ"פ – לעת"ל

יתנהגו כן.
]וצע"ג סיבת
טענת הנ"ל[
אזכיר עה"צ

10
0%
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עד

ויבשר טוב בטוב הנראה והנגלה
פסח שני, ה'תש"נ. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

אזכיר עה"צ
ויבש"ט בטוב הנונ"ג

והזמ"ג כנ"ל ויתרה מהנ"ל

73
%



86

עה

והענינים )גרמא( לשון רבים
כג אייר ה'תנש"א. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

סימן חץ על התיבות להמשיך החפוש וכו'

 )והזמ"ג והענינים )ל' רבים

72
%



87

עו

מעשר – בצירוף פרוטה נוספת
על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

 על מה שכתב שיש ספיקות אם להשקיע ב"טאפוטי" כתב: א"כ לא יקנה

 אזכיר עה"צ ולכוח"ט

 על מה שכתב שמבקש ברכה עבור עסקיו, כתב: בטח נתן המעשר בצירוף פרוטה נוספת

77
%



88

עז

בהתייעצות על אתר
כ"א תמוז, ה'תשמ"ח. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

 אם למכור או לא?[ ע"פ שו"ע –בהתייעצות על אתר[

 ]אזכיר עוה"פ עה"צ לבשו"ט בטוב הנרונ"ג ]=הנראה ונגלה

67
%



89

עח

להוסיף שיעורים בחסידות ובנגלה
ט סיון, ה'תשמ"ט. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

להוסיף עכ"פ שיעור אחד בחסידות ושיעור אחד בנגלה
 אזכיר עה"צ לבשו"ט בהנ"ל

 להחזיר כל המצו"ב

69
%
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עט

ידידיות וקירוב
עש"ק ויקהל תשמ"ט. מענה על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו )צילום כת"י המזכיר(:

בכלל – קדימה לעצמאות )אריינשלעפן אחרים – מתי יפסיק?(
בפרט – בהתייעצות בידידים מבינים.

]על מה שכתב תודה על הinvolvement של כ"ק בעסקיו, העביר קו וכתב: ידידיות וקירוב



91

פ

כפשוט – פעולות ב"הקהל"
י' חשון תשמ"ח. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

כבעבר 1( לעזור לשקנו אצלו 2( אפקויפען צוריק – קודם שיעלו המחירים – מה שמכר
 אזכיר עה"צ לבשו"ט

 ]בדהת"פ באם לנביב"ח ]=בדיקת התפילין באם לא נבדקו י"ב חודש
 "כפשוט – פעולות ב"הקהל

69
%



92

פא

לא זו הדרך
י"ב טבת ה'תשמ"ט. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

 לא זו הדרך – כי איני רואה היתר לזה ע"פ שו"ע

 אזכיר עה"צ לבשו"ט

71
%



93

פב

לשלול טענת נפש הבהמית
י"ט אייר ה'תנש"א. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

 והזמ"ג לבשו"ט וכו'
 בודאי יש לו קב"ע בנגלה ובחסידות

 לשלול טענת נפה"ב שנאמר בכל אשר תעשה – א"כ צ"ל מוסיף בטרדה כו'
מפורש בדא"ח שצ"ל בלא "לב ולב" כ"א ידיך

81
%



94

פג

ויגדלום לתורה חופה ומעשים טובים
ח"י סיון ה'תנש"א. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

הדו"ח נת' ות"ח

אזכיר עוה"פ עה"צ ויבש"ט
]על תמונת בניו התאומים[ ויגדלום וכיו"ח שי' לתחומע"ט מתוך הרחבה

69
%



95

פד־פה

הזמן גרמא מרבין בשמחה דאדר
ה' אדר ה'תש"נ. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד עסקיו, כתב כ"ק אדמו"ר:

והזמ"ג דמרבין בשמחה
דאדר

ומסמך גאולה לגאולת ניסן וכו'
בטוב הנוהנ"ג ]=הנראה והנגלה[

74
%

אוסטרלי' וסביבותי'
הריב"ק,  המזכיר  פתק  על 
בו שואל עבור הריי"ג שי' באם 
)כגון  לים  מעבר  גם  לחפש 
עכ"ז  קו  העביר  בארה"ב(, 

וכתב כ"ק אדמו"ר:

]באוסטרלי'[ ובסביבותי'

75
%





ענינים משפחתיים

פרק ד
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פו

כל המברך מתברך
על מכתב מט' ניסן, ה'תשמ"ט, בו מברך הריי"ג שי' בברכת כהנים את כ"ק אדמו"ר לרגל י"א ניסן, כתב 

כ"ק:

וכל המברך מתברך כו'
ולחה"פ כו"ש ]=ולחג הפסח כשר ושמח[ 

72
%



99

פז

62
%

התוועדויות הקהל לרגל ימי הולדת
ביום כ"ו ניסן, ה'תשמ"ח על פי בקשת כ"ק אדמו"ר, הכניס הריי"ג שי' לכ"ק תאריכי יום הולדת של כל 
בני המשפחה, וזאת לאחר שדיבר כ"ק אדמו"ר בענין התוועדויות לרגל ימי הולדת בכ"ה אדר, ובאחרון של 
פסח )ראה ספר השיחות תשמ"ח ח"ב ע' 398 ואילך(. כ"ק אדמו"ר סימן למה שכתב "בנוגע יום הולדת של 

משפחתי" וכתב:

התועדויות הקהל כמדובר כאן בארוכה
אזכיר עה"צ ולהמצו"ב ]=ולהמצורף בזה[



100

פח

עצה לפתרון בין בני המשפחה
על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד איזה ענין בינו ובין אביו, ואיך להמשיך בענין, הורה כ"ק אדמו"ר:

 עוד מכ' ופנ"נ ]=עוד מכתב ופ"נ נתקבל[

 בנוגע ענין שבינו
ואביו וכל המשפחה

מעורבים ושקו"ט
בזה – שיחיו –

מובן שיתדברו
בקלות סו"ס ]=סוף סוף[

ביניהם – וא"צ ]=ואין צורך[
להתערב ביניהם
ובפרט שהזמ"ג

כסלו חודש חסידותי

 אזכיר עוה"פ עה"צ לבשו"ט

70
%
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פט

מעשר דהוצאות הנסיעה
על מכתבו של הריי"ג שי' מיום ל"ג בעומר, ה'תשמ"ט, בו מבקש ברכת והסכמת כ"ק אדמו"ר לנסוע 

ל-770 לחג השבועות עם בני המשפחה, ענה כ"ק אדמו"ר:

בטח יתן לצדקה מעשר דהוצאות
הנסיעה – ותהא בשטומו"צ ]=בשעה טובה ומוצלחת[

74
%
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צ

בהעלותך ל' נוכח
עש"ק כ' סיון ה'תשמ"ט. על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד בואם חזרה ת"ל למלבורן לאחר הביקור אצל כ"ק 

אדמו"ר לחג השבועות, כתב כ"ק אדמו"ר:

נת' ות"ח

אזכיר עה"צ והזמ"ג ירחא תליתאי ופ' בהעלותך ])[ל' נוכח. וק"ל( את הנרות

71
%

74
%
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צא

מאה שערים — למעשרות
כד חשון ה'תנש"א. על מכתבו של הריי"ג שי' דיווח על עסקיו ובקשת ברכה:

 ]על מה שכתב מאה שערים ויברכהו ה'[  ואמרז"ל –

 למעשרות

 )היינו י"פ ]=י' פעמים[ ככה(

74
%



104

צב־צג

אדר — בריא מזלי' דשני אדר
על מכתבו של הריי"ג שי' מיום ר"ח אדר ראשון, ה'תשנ"ב, העיר כ"ק אדמו"ר:

נת' ות"ח ]=נת' ותשואת חן[
עתה ניתוסף גם בריא מזלי' דשני אדר'ס

נו?

10
0%

ע"י יעודי התורה הגשמיים 
מוסיפים יותר בתומ"צ

המזכיר  פתק  על  ה'תנש"א.  סיון 
הרי"ב הלוי קליין בו נזכר הריי"ג שי', 

כתב כ"ק אדמו"ר:

נת' ואזכיר עה"צ לכהנ"ל
]=נתקבל ואזכיר על הציון לכל הנ"ל[

והזמ"ג ]=והזמן גרמא[ במיוחד
כולל – כביאור היד ]הרמב"ם[

ביעודי התורה הגשמיים –
שעי"ז מוסיפים עוד יותר

ויותר בתומ"צ וכו'

80
%



105

צד

הטירחא — להבין כוונתו
זאת חנוכה ה'תשמ"ז. על מכתבו של הר"ר שניאור חיים הכהן גוטניק בו מביע תודתו על פגישתם עם כ"ק 

אדמו"ר, וכותב שמבקש סליחה על הטירחא שבזה. כ"ק עיגל התיבה "טירחא" וכתב:

 !?
הטירחא

הראשונה
עתה

להבין
כוונתו בזה

75
%



106

צה

אריכות ימים ושנים טובות
ר"ח אלול ה'תש"נ. על מכתבו של הריי"ג שי' בו כותב שר"ח אלול הוא יום השנה לנישואיהם בשעטומו"צ 

ומבקשים ברכה. ע"ז כתב כ"ק אדמו"ר:

ולאיו"ש ]=ולאריכות ימים ושנים[ טובות ביחד עם כב"ב ]=כל בני ביתו[ שי'

69
%
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צו

פירוש בהשם יוסף יצחק
כ"ו שבט ה'תשנ"ב. על מכתבו של הריי"ג שי' בו מבשר בשורה טובה ע"ד קניית בית בשביל בית חב"ד 

בקולפילד שבמלבורן, כתב כ"ק אדמו"ר:

א' מהפי'
בהשמות ]=יוסף יצחק[

להוסיף בבש"ט ]=בבשורות טובות[ ושל שחוק למעליותא וזהו ענין דברכות כהנים )שע"ז נאמר
ואני אברכם כו'(

70
%



108

צז

מהו החפזון לנסוע מכאן קודם יו"ד שבט?
על מכתבו של הריי"ג שי' בו כותב ע"ד הוראת כ"ק אדמו"ר לאביו שיסע לאוסטרלי' בצירוף שליחות 

המל"ח בנוגע לשידוך, ומציע שייסע בשבוע שלפני יו"ד שבט ומבקש ברכת והסכמת כ"ק אדמו"ר.

 סימן חץ הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א

 ?כיון שרוצה לבלות בדרכו כמה ימים מהו החפזון לנסוע מכאן קודם יו"ד שבט
 סימן חץ הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א לנסוע דרך ארץ ישראל
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צח

עבודת ה' בשמחה
סיון תשמ"ט. על מכתבו של הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

עבודת ה' בשמחה וט"ל ]=וטוב לב[
כבשנה תמימה

67
%
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צט

הענינים והזמן גרמא
טו סיון תשמ"ט. על מכתבו של הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

ויבש"ט בכהנ"ל
והענינים

והזמ"ג

68
%
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ק־קא

אזכיר עוה"פ על הציון להצלחה
על מכתבו של הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

פנ"נ ]=פ"נו נתקבל[
אזכיר עוה"פ עה"צ להצלחה

68
%

אזכיר עוה"פ על הציון
על מכתבו של הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

מכופנ"נ ]=מכ' ופ"נו נתקבל[
אזכיר עוה"פ עה"צ

68
%
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קב־קג

ולחג שמח
עש"ק האזינו ה'תש"נ. על מכתבו של הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

סימן חץ לברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א על זה והוסיף:

והקודמו: אזכיר עה"צ לבשו"ט בטוב הנרוהנ"ג ולחג שמח

68
%

והרי זה ימי הגאולה
ט"ו תמוז תשמ"ח. על מכתבו של הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

נת' ות"ח
אזכיר עה"צ לבשו"ט
והרי זה ימי הגאולה

72
%
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קד

להרבות בשמחה
ט' אדר א ה'תשמ"ט. על מכתבו של הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

גשמיים  מדברים  בתושב"ע  )והדוגמאות  בשמחה  להרבות  תוה"ק  בציווי  ובפרטיות  מבוארת 
ממש ויבש"ט

72
%
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קה

הוספה בכל דבר טוב
כ"ב סיון ה'תש"נ. על מכתבו של הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

אזכיר עה"צ
והזמ"ג להוספה בכל

דבר טוב וכו'

68
%
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קו

וימשיך בבשו"ט
כ"ג סיון ה'תנש"א. על מכתבו של הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

וימשיך בבשו"ט ובהוספה והזמ"ג

68
%
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קז

נתינת כח דנרות חנוכה
טו כסלו ה'תשמ"ח. על מכתבו של הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

וה' ינהגו באופן שבדרך ממילא יתוסף בשמחתו ]רו"ג – כנתינת כח דנרות חנוכה דמוסיף 
מיום ליום

74
%
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קח־קט

משנה מקום משנה מזל
על מכתב הריי"ג שי' בו מבשר שעבר לדירה חדשה, כתב כ"ק אדמו"ר:

ויהא משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה

97
%

ממממל"ט ולברכה
על  ה'תש"נ.  מנ"א  כ"ח 
מבשר  בו  שי'  הריי"ג  מכתב 
שעבר משרד למקום חדש, כתב 

כ"ק אדמו"ר:

ויהא ממממל"ט ולברכה
אזכיר עה"צ

76
%
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קי־קיא

יג תמוז – הזמן גרמא
יג תמוז ה'תש"נ. על מכתבו של הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

סימן חץ לתאריך יג תמוז

והזמ"ג לכהנ"ל ובהוספה

72
%

סמיכה – בכל כוחו
ח"י אייר ה'תנש"א. על מכתבו של הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

סימן חץ למה שכתב במכתבו, בשמחה רבה ביום שמחתו של רשב"י, וכתב: וסומכין עליו )ע"פ תורה – 

סמיכה ה"ה בכל כוחו(
בשו"ט

72
%
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קיב

חותם שנת הקהל - תשמח
כ"ז מנחם אב ה'תשמ"ח. על פתק המזכיר ע"ד בקשת ברכה עבור הריי"ג שי' לרגל י"ד שנה ליום 

חתונתם, כתב כ"ק אדמו"ר:

והזמ"ג 
גם כחותם

שנת הקהל וִתשמח תַשמח

10
0%
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קיג־קיד

לחשאין
כד חשון ה'תשמ"ח. על מכתבו של הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

לחשאין ]היינו להכניס הכסף המצורף ללשכת חשאין שע"י מחנה ישראל[
אזכיר עה"צ על כהנ"ל

68
%

76
%

מזלו גובר
י"ב סיון ה'תשמ"ט. על פתק המזכיר ובו בקשת ברכה עבור הריי"ג שי', כתב כ"ק אדמו"ר:

ויהא כ"ז בהצלחה רבה ויקויים בפשטות ובקרוב ממש מזלו גובר כו'
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קטו

כהן וגם רב מורה הוראה לשמחה וטוב לב
סיון ה'תשמ"ח. על מכתבו של הריי"ג שי', בו כותב ע"ד יום הולדתו, וגם בקשת ברכה עבר אחד שהי' 

במצב של יאוש ומרה שחורה, וכתב כ"ק אדמו"ר:

 מנהגי ]יום הולדת[
ה"ה )הכותב שי' ]=הריי"ג שי'[ שלוחי להולכת דברי פליאתי גדולה על ]היאוש ומרה שחורה[ וה"ה 

 'כוהן וגם רב מורה הוראה לשמחה וט"ל ]=וטוב לב[ יהודיים וכו
אזכיר עה"צ

68
%
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קטז

מכתב כ"ק אדמו"ר להרה"ח איסר גלובגאנט על הולדת נכדתו, אשת הריי"ג שי' מרת שטערנא מרים 
תחי'.

68
%
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קיז

ז"ל אברמסון. בסוף המכתב מוסיף ברכה עבור  לזקנו של הריי"ג שי' הרה"ג ר"א  מכתב כ"ק אדמו"ר 
האפשערעניש של הריי"ג שי'.

71
%
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קיח

מכתב כ"ק אדמו"ר להריי"ג שי' להולדת בתם תחי'. כ"ק אדמו"ר תיקן "הוו"ח" ל"הרה"ח".

79
%
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קיט

מכתבי כ"ק 
אדמו"ר להריי"ג שי'. 

כ"ק אדמו"ר תיקן 
"הוו"ח" ל"הרה"ח".
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קכ

מכתב כ"ק אדמו"ר להריי"ג שי'.



קכא

127

מכתב כ"ק אדמו"ר להריי"ג שי'. והוסיף בכתי"ק לפני החתימה:
ולבשו"ט בכלל
ולחנוכה מאיר


