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 ה "ב

 פתח דבר 
ביום שמחת לבבנו, הננו בזה להגיש לידידנו ומכירנו שבאו לשמוח איתנו, "תשורה" ומזכרת, כפי  

 שנהוג בין אנ"ש לאחרונה, וכפי שהי' בחתונת כ"ק אדמו"ר מה"מ, שחולקה תשורה לכל המשתתפים. 

* 

ע״ה להיות ממייסדי ה״ועד להפצות שיחות״ ועסק כל ימיו    שלום יעקבסאןזכה סב החתן הרה״ת ר׳  

במסירות נפש, כפי שאמר עליו הרבי, בהדפסת והפצת שיחות קודש כ״ק אדמו״ר מה״מ ובענייני הוצאה  

 לאור בהוראת כ"ק אדמו"ר מה"מ. 

 . בתשורה שלפנינו באים כמה מענות והגהות של הרבי שקיבל

 התשורה כוללת: 

  ה"ועד להפצת שיחות" שהכניסו    ,על כמה מכתבים   מה"מהגהות כ"ק אדמו"ר  :  שער המכתבים   א(

 . עבור ההוספות שבלקוטי שיחות

קודש ב(   מענות  מענות:  שער  תשל"ב   קודש  כמה  תשל"ב  )א(  :  משנת  שנת  שיחות  על    -לקוטי 

אופן  על  - לקוטי שיחות כרך ה)ב(  ;(שיחות שהוגהו בשנים קודמות אז שכללו) "ליקוטים" שבועייםה

 . (את מבנה פנים ה"לקוטי שיחות" וההוספות  מה"מבהם מתווה כ"ק אדמו"ר ) הספר  עריכת

 . חלק משיחת ש"פ בלק תשל"דעל   מה"מהגהת כ"ק אדמו"ר : שער ההגהותג( 

 . לראשונה בתשורה זו מתפרסם בזה שהחומר שיצויין 

* 

וקול שמחה וכו' בהתגלות מלכנו  ואנו תפלה שמהרה ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון  

 משיחנו בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש. 

 מנחם מענדל ושיינדל מלכה יעקבסאן 
 

 , ה'תשפ"בסיון חכ"יום הבהיר 

 והרבנית הצדקנית נ"ע  שליט"א פ"א שנה להצלת כ"ק אדמו"ר  –

 – מעמק הבכא האירופאי והגעתם צלחה לארצות הברית 

 להולדת כ"ק אדמו"ר שליט"אשנה מאה ועשרים 

  ברוקלין, נ.י. 
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 מ "מה רהתשורה שחולקה בעת חתונת כ"ק אדמו"
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 : לכ"ק אדמו"ר מה"ממכתב ב ע"ה יעקבסאן שלוםר' סב החתן תשכ"ח כתב  בשלהי

 . שליט"א הסכוםהנני נותן בזה לכ"ק אדמו"ר " 

תשח"י  )בשנות  לי  שהיו  "עקסידענס"  מהשני  מה"סעטלמענטס"  שנשארו  מה  הם  הממון 
עפ"י חק המדינה. וזה עתה קיבלתי    – עד מלאות יום הולדתי הכ"א    –ותשכ"א( והיו מונחים ע"ע  

 . רשות להשתמש בזה

 . " וחשבתי שהיותר נכון הוא ליתנם לכ"ק אד"ש 

הורה להמזכיר ר' בנימין קליין ע"ה לברר אצל ר' שלום, האם מתכוון לזה  כ"ק אדמו"ר מה"מ  
 .בלבב שלם? ר' שלום ענה בחיוב

 :המכתב בכתי"ק בהתחלת הוסיף כ"ק אדמו"ר מה"מ, בו בהמשך לזה בא המכתב שלפנינו

 

  שתעמוד לו בכל המצטרך לו.  –פתקא ונדבת לבו הט' מאשר הנני קבלת מכתבו  



 ןאיעקבס שיינדל מלכהותשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל 

6  
 

 מכתבים השער 

 )וסימן להשמיט השורה(מיום 

 כי קדוש אני הוי' אלקיכם 

 " פעמייםתשינה מ"אחד" ל"אח

 כי –הציווי 

  בפועלבמעשה 
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 ]קדושים תהיו[ הציווי ד

 " יכול לומר["]]עד ש[

 ועוד זאת: 

ראה תהלים מט, ו ובתנחומא ומפרשי התורה    עון עקיביו:( 1 , הוסיף:[עוד פירוש]לפני הערה ד"ה 
 ר"פ עקב. אוה"ת שם. 

 ]בפועל[ במעשה  ]שגם[

 ( . אוה"ת יתרו ע' תתיא(.2 ]באמצע הערה ד"ה מן קדושתי, הוסיף[

 )ובפרש"י שם(
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 ע"ה:  שלום יעקבסאןסיפר ר' 

אודות  (  57בשיחה שהוגהה לש"פ דברים תשכ"ט )לקו"ש ח"ט בתחלתו(, הוסיף הרבי הערה )מספר  

מבצע תפלין, בה הובא מש"כ בהל' קטנות להרא"ש "שמפני קיום מצות תפלין ותיקונן יתקיים באנשי  

אנשי   כל  בין  זו  הלכה  לפרסם  וזכות  "ומצוה  כתב:  הרבי  זה  ועל  קדקוד",  אף  זרוע  וטרף  המלחמה 

 בכל מקום שהם".  –שליט"א  –המלחמה וקרוביהם וידידיהם וכל בנ"י 

 ". להדפיס באותיות הכי בולטותהרבי על זה: " בעלי ההגהה כתב 

קודם לכן, הרבי לא הזכיר את דברי הרא"ש בשייכות למבצע תפלין. בשיחת היסוד בשנת תשכ"ז הרבי  

הזכיר את מארז"ל "כל המניח תפלין מאריך ימים", ומארז"ל "וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא  

 כיר שזהו להצלחה במלחמה. אך לא הז –עליך ויראו ממך אלו תפלין שבראש" 

 וכאן סיפור מאחורי הקלעים: 

, קיבל אז צלצול טלפון מהרב חיים  (עורך עיתון ה"ַאלגעמיינער זשורנל")לימים  אחי, ר' גרשון בער ע"ה  

מרדכי אייזיק חדקוב ע"ה, שאמר לו: "דער רבי הָאט יעצט ַארויסגעגעבן ַא שיחה, וואו ס'רעדט זיך  

 ד, וועגן תפלין, מפרסם זיין ביי די אנשי המלחמה און זייערע משפחות". וועגן וטרף זרוע אף קדק

הוא בסך הכל מילא    –שאל אחי את הרב חדקוב: "וועלכע שיחה"? והרב חדקוב ענה שאין הוא יודע  

 אך ככל הידוע לו, נדפס עכשיו "ספר השיחות תש"ג".   –הוראות 

 ות ווָאס דער ברודער דרוקט"... הרבי היה על הקו, והתערב בשיחה ואמר: "ניין, די שיח

והרבי אמר: "ביז איצטער הָאב איך אויסגעמיטן פון זיך בַאנוצן מיט דעם ענין טרף זרוע עד קדקד",  

ו"ויראו   ימים",  ד"תפלין מאריך  הענין  הזכיר את  "לגרוס" את הענין דמלחמה. אלא  מכיון שלא רצה 

 און עס פַאלן קרבנות, איז מוז איך זיך בַאנוצן מיט דעם". ממך", "ָאבער ַאזוי ווי ס'גייט ָאן די שיסערייען,  

 (. 277-8לקו"ש ח"ו ע' נדפס אח"כ ב פרטי מאותה תקופה )-הרבי גם כתב על ענין זה במכתב כללי

 

 "()מתוך ראיון לגליון "התמים 
 

 זה:  פרטי-לפנינו ההגהות על מכתב כללי - 
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 לפעול "ויראו" )ראה תוס'. וצע"ג פרש"י מנחות לה, ב( ולכאורה פשוט אשר גם תש"ר בפ"ע דיים 

   אף קדקד [זרוע] וטרף

 דלעיל(ובפרט לפרש"י הנ"ל(  ]דלעיל[כ ]לא רק שמוסיפה בתש"ר[)

 (]משא"כ[



 ןאיעקבס שיינדל מלכהותשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל 

10   
 

 שער מענות קודש 
 )א( לקוטי שיחות שנת תשל"ב

ה"לקוטי שיחות"  בהתועדות יום שמחת תורה תשל"ב הודיע כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד הפסקת הגהת 

תשל"א(. סדר זה נמשך שנה שלמה, ובתחלת שנת  -)לאחר שהתחדשה הגהתם בקביעות בשנים תש"ל

 תשל"ג הותחל שוב הגהת השיחות. 
 

שיחות"   להפצת  ה"ועד  המשיכו  זו,  שנה  שליט"א    – במשך  אדמו"ר  כ"ק  ועידוד  להדפיס    –באישור 

ת, וליקוטים ממכתבים )וראה ליקוט מענות  "ליקוטים" שבועיים, שכללו שיחות שהוגהו בשנים קודמו

 קודש תשל"ב מענה י(. 
 

 לפנינו שלשה מענות קודש בקשר לזה. 
] 

 א( רקע המענה הראשון: )

באחת ההזדמנויות הכניסו צילום שיחה שהוגהה בשעתו עבור בטאון "די אידישע היים", וציינו, אשר  

 דברי הרקע להשיחה יושמטו בדפוס.  

עלי' ציינו  על ההקדמה   - תיבות(, כולל  להפתעתם, הייתה הגהה מכ"ק אדמו"ר שליט"א )מחיקת כמה 

 שלא תודפס! 

 אדמו"ר שליט"א )כדלהלן בפנים(. ענה כ"ק  – על שאלתם בהמשך לזה 
 

 ב( רקע המענה השני: )

מכתבם השמטה   גליון  על  אדמו"ר שליט"א  כ"ק  ציין  תרומה,  לש"פ  לליקוט  החומר  את  כשהכניסו 

 בהליקוט לשבת הקודמת: 

 הליקוט לש"פ משפטים כלל את השיחה שנדפסה מכבר בהוספות ללקו"ש ח"ב פרשת משפטים.  

ה ההגהה המפורסמת ברמב"ם הלכות דעות רפ"ד, שצ"ל "היות הגוף  באותה שיחה מופיעה הערה, וב

 השם הוא".  עבודתבריא ושלם מדרכי 

במענה שלפנינו, הוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א ענין שלם באותה הערה. וזו נדפסה בהוצאות שמאז ואילך  

 (. 12הערה  531)לקו"ש ח"ב ע' 
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חברי ראו  דוגמתם(,  )ועוד  אלו  שבהתייחסויות  שליט"א    יצויין,  אדמו"ר  מכ"ק  וקירוב  עידוד  הועד 

 לעבודתם בהמשך הדפסת השיחות, גם לאחר השיחה החריפה דלעיל ע"ד הפסק הגהת השיחות. 

 ג( רקע המענה השלישי: )

בהוספה   להדפיסו  ע"מ  תש"ו  תמוז  ה'  מיום  מכתב  גם  הכניסו  לשיחה,  בנוסף  ראה,  ש"פ  לקראת 

 ה"ד", שלכאורה צ"ל "ירושלמי שקלים". ל"ליקוט". ושאלו ע"ד מש"כ שם "שקלים פ"ה  

 על זה ענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )כדלהלן בפנים(. 

 ואילך.   292המכתב נדפס אח''כ בלקו"ש ח"ט ע' 

* 
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 א

 

 בקטעי ההקדמה מחק "צייט]שריפט[", ו"מיט די לייענערקעס" 

 )ראה המענה בעמוד הבא( 
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 ]לפני ש"פ בא, ד' שבט, תשל"ב[ 

במה   מהי הכוונה  בא.  לפ'  דהשיחה  "מצו"ב הגאלי'ס  להפצת שיחות" שכתבו:  לה"ועד  מענה 
כיון    –שכ"ק אדמו"ר שליט"א מחק איזה תיבות בה"הקדמה" להשיחה שבה"אידישע היים"  

 )מצילום כתי"ק(: "הכי?- ה"הקדמה" בלאו  כל  להשמיטשחשבנו )וגם צויינו סימן( 

 '.)ספר( ענין שאינו מוגה ה"ז עולה כו
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 ב

 

 ]כ"ב שבט, תשל"ב[ 

"מצו"ב   שכתבו:  שיחות"  להפצת  לה"ועד  תרומה"    –מענה  לפ'  להדפיס  חושבים  שאנו  מה 
 )מצילום כתי"ק(: 

 להחזיר 

 להוסיף 

בסופה צ"ל: ובהמשך להלכה שלפני'. ודוחק גדול לומר    6: בלקו"ש משפטים הערה  השמטה
דרך   זו  דרך  נקראת  ספ"א:  דעות  בהל'  מש"כ  ע"ד  הנהגה    –ה'  שהוא  ע"ד  המדובר  כי שם 

משא"כ כאן ע"ד בריאות. וע"ד משנ"ת במו"נ ח"א פמ"ז ש"לא    –בינונית )או רחום, חנון כו'(  
 הושאלו לו )להקב"ה( הטעם והמישוש".
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 ג
 

 ]כ"ף מנ"א, תשל"ב[ 

 מענה לה"ועד להפצת שיחות" על מכתבם בקשר ללקו"ש ש"פ ראה )מצילום כתי"ק(: 

במכתבם  1] על שיחה  [  )נוסף  ראה  לפ'  בהליקוט  המצו"פ  להדפיס המכתב  אפשר  כתבו: "אם 
 (". 626מלקו"ש ח"ב ע' 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "אם", וסימן בחץ תיבת "אפשר". 

שקלים כו', אם    ירוש'[ במכתבם כתבו: "בע' ב' דהמכ' כתוב שקלים פ"ה ה"ד. ולכאורה צ"ל  2]
 בת ירוש'(". נכון? )בהאריגינאל המצו"ב חסר תי

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א: 

 )א( סימן קטע זה, וכתב: 

 נדפס עם הבבלי תמיד  הירושלמימהיכא תיתא כי )בבבלי אין גמ' שקלים ו(

 מחק תיבת "צ"ל", וכתב:  –כו'"   ירוש')ב( על מה שכתבו: "ולכאורה צ"ל  

 כו'[  ירוש'] להוסיף

"ל: "חושבים להדפיס הליקוט עם נוסח  בצירוף להקדשה לזכרון הררלי"צ ז   –[ במכתבם כתבו  3]
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 ההקדשה המצו"פ". 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "חושבים", וסימן בחץ תיבת "להדפיס".

[ במכתבם כתבו: "אם כדאי לפרסם ה"הערה" עם פס"ד אדה"ז ע"ד פרוזבול בשיחה זו )וכן  4]
נצבים לפ'  בהליקוט  רק  ולהדפיסו  לחכות  או  ר"ה(  עד  שבוע  )ה-בכל  היא  וילך.  "הערה" 

 פאטאסטאט מקונט' חי אלול תשי"א(". 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "או", וסימן בחץ ובעיגול תיבת "לחכות"; וכתב:

 וילך[ -]נצבים)תבוא?( ו]לחכות ולהדפיסו רק בהליקוט לפ'[ 
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 ב( לקוטי שיחות כרך ה)

 

שליט"א בהם מתווה את מבנה פנים  בשתי מענות קודש שלפנינו, מצויים כמה הוראות מכ"ק אדמו"ר  

 ה"לקוטי שיחות" וההוספות, מבנה שנשמר מאותו כרך ואילך. 
 

 מעניין לציין: 

המענה הראשון נכתב ביום ראשון, ה' אדר. בו ביום נכנס ר' שלום ע"ה ל"יחידות" בקשר ליום הולדתו  

 החל ביום ז' אדר.  

המענה, והדגיש שכתב שימסרו לו את    היחידות, שאלו כ"ק אדמו"ר שליט"א אם כבר קיבל את   בעת

 . המענה באופן "מהיר"
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 ד
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 ]ה' אדר, תשל"ב[ 

 מענה להת' שלום יעקבסאן שכתב: 

שיחות, ורוצים אנו למסור א"ז להדפיס בעוד איזה  -"מכיון שמכינים אנו לדפוס הספר לקוטי
 שבועות )שיהי' מוכן לכבוד י"א ניסן הבעל"ט(, 

תש"ל    – דשנת  השיחות  לעשות  סברות  ישנם  בהכרכים;  לסדרם  איך  סברות  איזה  וישנם 
, היינו שיהי' כרך א' המכיל כל השיחות שי"ל ע"ס בראשית )הן בשנת תש"ל  ביחד  –ודתשל"א  

 והן בתשל"א(, וכן ע"ס שמות, וכו'. 

יודפסו    לאור, שהשיחות שי"ל בשנת תש"ל -ולאידך, ישנם סברות לעשותם בהסדר כפי שיצאו
  – בפ"ע, ואח"כ יודפסו השיחות שי"ל בשנת תשל"א בפ"ע ]ע"ד הד' כרכים הראשונים דהלקו"ש  

כרכים כמו אז, אלא ס'וועט דארפן זיין: בראשית,    בשניאבל עכשיו לא יכנסו השיחות של שנה א'  
ן  כרך בפ"ע; דברים, הוספות, מפתחות וכו' כרך בפ"ע; וכ   –כרך בפ"ע; ויקרא, במדבר    –שמות  

 השיחות שי"ל בשנת תשל"א[. 

נתבאר הפירש"י הראשון עה"ת,   תשל"א)כפי שכבר כתבנו פעם, דהיות שבהשיחה לפ' בראשית  
ומבואר בה דהיות שרש"י לא כתב הקדמה לפירושו, מסתבר לומר שפירושו הראשון מרמז אופן  

, בכדי שתהי'  לכן חושבים אנו להדפיס שיחה זו בתחלת הכרך דשנת תש"ל  –דרכו בפירושו עה"ת  
)ובתחלת   ובהכרכים שלאח"ז.  הספר,  הנדפסים בשאר  בפירש"י  להביאורים  "אריינפיר"  כעין 

 חושבים אנו להדפיס השיחה שי"ל לפ' בראשית תשל"ב((.   –הכרך דשנת תשל"א  

ושואלים אנו את דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א, אם לעשות דשנת תש"ל ותשל"א ביחד, או לעשות  
 וכמו הד' כרכים הראשונים דהלקו"ש?". כל שנה בפ"ע,  

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק(: 

 

הרי עיקר הכוונה לתועלת הקוראים וכו' )ולא להודיע מתי הו"ל כו'( ולכן מובן שצ"ל צירוף  
 )ענינים ו(פרשיות.

___ 

 .תש"למכורך גם דשנת  –  מכברבכרכים שנתנו לי 

 מדפיסים גם באהקת"ו )בלה"ק( 

 רים ביניהם? ַהמתדב

 מהיר 
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 ]לאחר ה' אדר, תשל"ב[ 

 מענה להת' שלום יעקבסאן שכתב: 

תש"ל,    לפני"כשהייתי ביחידות )ביום א' העבר(, וכ"ק אדמו"ר שליט"א שאל ע"ד שיחות שי"ל  
הזכרתי שי"ל איינציקע שיחות )כוונתי היתה, כמו שיחת ש"פ וישלח, ט"ז כסלו, תשכ"ט. רייד  

רבקה, תשכ"ט. ל"ג בעומר תשכ"ז, וכיו"ב.(; גם הזכרתי ע"ד השמונה  - להתל' המסיימות דבית
  לקו"ש שכ"ק הגי' בשנת תשכ"ט )כי לא הי' חומר די להדפיס(, ]והם: מקץ. שמות. ויקרא. תזריע. 

 אמור. נשא. דברים. ואתחנן[, 

לאור בשנת תשכ"ה )במימיוגרף(, ]אז הוגהו  -אבל נשמט מזכרוני אודות השיחות שהוגהו ויצאו
 והנני שואל אם לזה היתה הכוונה בהשאלה?   –השנה[    כלהשיחות מש"פ נח עד ש"פ וישלח, ולא מ 

 הנה חשבנו:   –באם כן  

  – ביחד; ואח"כ ויקרא, במדבר    –בראשית, שמות )תש"ל(  א. לפי הסדר שחשבנו מקודם, שתהי'  
חשבנו להדפיס השיחות דשנת תשכ"ה בההוספות )שבסוף הכרך    –ביחד; דברים, הוספות וכו'  

דספר דברים(, כי: )א( ה"ה שיחות של התועדויות שלימות, וכמה מהשיחות באים בהמשך זל"ז,  
)ואינם כהסגנון דהלקו"ש(. )ב( הביאורים  ועכ"פ ישנו איזה שייכות בין ראש וסוף ההתועדות.  

שעל פירש"י שם, הנה איזה מהם לא נתבארו לכאורה ע"ד הפשט כ"כ כמו )השיחות שנתבארו(  
השיחות   )לפני  כללית  הערה  ולהוסיף  בההוספות  להדפיסם  חשבנו  ולכן  שלאח"ז,  בהשנים 

בארו בכל פעם ע"ד  דתשכ"ה(, אשר בפשט גופא ישנו פרד"ס, ובשיחות אלו, ישנם כאלו שלא נת
 שבפשט. -פשט

]בהלקו"ש לפ' וירא תש"ל וכן תשל"א, נסדרו מחדש קטעים משיחת ש"פ וירא תשכ"ה, ונסדרו  
משיחת ש"פ וירא    מהד"תועד"ז חשבנו להוסיף הערה שהם    –בתוספות הערות וביאורים וכו'  

 תשכ"ה[. 

וכו', )כפי שכ"ק אדמו"ר  ביחד, וכן שמות    –ב. וע"פ הסדר שיודפס בראשית דשנת תש"ל ותשל"א  
 לא הי' ברור אצלינו איפה להדפיס ההוספות;   –שליט"א כתב לעשות(  

בסוף אותו הספר )לדוגמא: בסוף ס'    –( להדפיס ההוספות שעל כל ספר  1וההצעות בזה היו: )
בראשית, להדפיס השיחות דתשכ"ה )עד פ' וישלח(, וכן שאר השיחות )על פרשיות דס' בראשית,  

המועדי המכ'  ועל  להדפיס  וכן  תשכ"ד.  לאחר  השנים  במשך  שי"ל  זה(  לזמן  השייכים  וכו'  ם 
 ( כל ההוספות מכל החמשה חומשים, )לאחר    –( להדפיס בכרך בפ"ע  2השייכים לספר זה. או 

 הכרך דספר דברים(, 

)א( לעשות בכרך זה כל השיחות שעל המועדים )י"ט    –]ובזה גופא היו הצעות לעשות בב' אופנים  
"ד טבת, יו"ד שבט, פורים, חה"פ, חה"ש וכו'( ואח"כ ההוספות; )ב( לעשות המועדים על  כסלו, כ

 מקומם )בין הפרשיות(, ובכרך זה לעשות רק "הוספות"[.

 והננו שואלים איך לעשות? . .

שאלתי עד"ז וענו לי: שהם מחכים על הכרכים שיודפסו    –נ.ב. בנוגע למה שמדפיסים באה"ק ת"ו  
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 כאן; 

ביחד החוברות שי"ל בתש"ל )בפ"ע(, וגם החוברות שי"ל בתשל"א )בפ"ע(. ולע"ע    הם כבר כרכו
 ישנם כמה כרכים כאלו, )בלה"ק(. 

ותשל"א   מתש"ל  )שנשארו(  השיחות  ג"כ  כרכו  כ"טבאידית"את"ה"  כרכו  וג"ז  בפ"ע  - ,  תש"ל 
 "סעט'ס"".  40ותשל"א בפ"ע, אבל מזה היו כמו 

 (: מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק

(", וסימן בחץ ובעיגול את מה שכתב: "להדפיס  1[ מחק את התיבות: "וההצעות בזה היו: )1]
 בסוף אותו הספר . . וכן להדפיס המכ' השייכים לספר זה".  – ההוספות שעל כל ספר  

 [ מחק את כל ההצעה השני' )עד התיבות "והננו שואלים איך לעשות?"(.2]

  



 ןאיעקבס שיינדל מלכהותשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל 

24   
 

 שער ההגהות
 ואילך 213בלק תשל"ד, נדפס בלקו"ש חי"ג ע' חלק משיחת ש"פ 
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 וואס...  השניתפאראן דער נפש  דאךבא זיי איז   אויך...אז 

 ווילן...  ( בפנימיותבאמת )...אז 

 חילוק...  גאנצערניטא דער  גאראויס, אז אין אמת'ן איז   במילא דאך...קומט 

 דער חילוק...   ווארום  –דתיים 

 ,...מאנס געוועןמער  האט איםאון   איז דער אנסו...גרעסערער 

 יעדער אידן... וואס איז דא בא   הפנימיות דעם מהות, דעם אמת פוןאבער מצד  

 יעדער איד...  און...כלל, 

 די וואס...   אויך צו  איינגעשלאסען  - צו אלעמען ...מען זיך 

 זאלן... אלייןזיי  אז ניט נאר און מיט ביידע ווענדונגען...יכונה",  

 בכל...  אידןמעורר זיין אנדערע  אויךזיי זאלן  נאר און ...הנ"ל, 

 איז...  מבצעים...פינף 

 ... םתמצות )וענינים( כלליו דאך...זיינען  

 דא א...  אבער...איז 

 אנהייבן... דארף מעןאיז כדאי ...דעריבער 

 נוסף... ]  ...ווארום



 ןאיעקבס שיינדל מלכהותשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל 

26   
 

 

 



 ה'תשפ"ב סיון ח כ"יום הבהיר 

27   
 

 

 מערער...  שנעלער און...א סאך 

 פארשטאנדיק...  במילא...איז דאך  

 לקיים...  הפנימירצון   אמת'ער ...נתגלה זיין 

 ניט זיין... נאר ...זאל 

 אידישע... געוויסע ...פון א 

 אסיפה... ערי...דארף פון ד 

 פארשטאנדיק...  דאך...איז 

 אין...  חיזוק...תוספות 
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גדולים וכו' זיינען ניט געפארן קיין ארץ  )וואס דאס איז דאך דער טעם פון דעם וואס כמה  ...
ישראל, ווייילע זיי האבן ניט געקענט דורכפירן אז דער ישוב זאל זיין באופן כזה. כמבואר בכמה  

 ...ספרים ואכ"מ(

 לציין עכ"פ ??? אחר 

 "ונתתי שלום... אין דעם זיינען  זיינעןוואס די פרטים ...בארצכם", 

 אויף...  השפעהא   די ממשלה...ער האט דאך 

 רבנים...  קייןאין דעם  ויסשטעלעןיינמישן...ניט אר

 בא... בכלל וואס)  ותדת הפון ...אדער שר 

 . אבער... און די אלע אנדערע ענינים זיינען אמונות טפילות...אמת. 

 קיינע...  ויסשטעלעןיינמישן...זאל ניט אר 

 מען...  (נאר  (,...מפלגות

 צער זאל...ער...אז אימ
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 ...מען וועט זיי מסביר... 

 אפ בקומה זקופה. , ווי רש"י טייטש....קוממיות"

 , ביז אפילו... לתורה...של חינוך 

 זיין...  נאך ...דארף 

 בויען...  אין...אויך  

 פשיטא, אז... ו...

מניעות... ]סימן לשנות סדר המילים: ניט רעכנן    קיינעמיט  1ניט 3זיך 2ן טרעכנ ער  אז...תקיפה, 
 זיך מיט...[ 

 דארפן... האבן ניט וואס צו נתפעל ווערן, ווייל זיי ...אז זיי  
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 הנ"ל. ...מוסדות 

 א פשוטע... גאר...דעם איז  

זאל  אין ַא זמן וואס בריינגט ַאזַא חק דארפן זען אז די בני'    וואס בריינגטדוקא איצט    ואדרבה...
 פון מקלטים זאל זיין אין דער פולסטער מאס זיין

 , קייטנות...לתורה...מוסדות חינוך 

 .אויך  .דעם גוף הגשמי אויף אויך פאר ,...איז מגין

 אז...  נארא מקלט גשמי העלפט   ווארום :....גשמיים

 העלפט...   הנ"לני מקלט רוח דער  אַ ...אבער 

 בשעת... ווארום :....שיסן

 א פשוטרע...   איןמסביר זיין נאך   עסקען מען   – נתקבל ווערן   מערשנעלער ...זאל נאך 

 אז...  דאך ...וויל 

מובן,  כ. ו ובפרט אין ַא שעת חירום וואס האט געבראכט ַא חק מצמצם זיין בבני'...מצב פרוע ח"ו  
 אז...

ווארום    מ'דארף נאך צוגעבן אין דעם און דורך דעם שולל זיין מעיקרא   –ואדרבה  ...בהחינוך,  
 מען דארף טאן...   ובמילא,  –א מצב פרוע ח"ו   דורך דעם איז עלול אז עס זאל זיין
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 לחיזוק ההתקשרות 

 לכ"ק אדמו"ר מה"מ  

 

 

 

  

   

 
 

 

 
 

 
 

     

       
 

   

 

     

 
 

   
 

 

   
 

  

ולברכה בכל מילי דמיטב בטוב הנראה והנגלה

•

לזכות

החתן הרב התמים מנחם מענדל שי'

והכלה שיינדל מלכה תחי'

יעקבסאן

ליום נישואיהם בשעטומו"צ

יום ב׳ פרשת קרח, יום הבהיר כ״ח סיון תשפ"ב

ולזכות הוריהם וזקניהם

הרה"ת ר' לוי יצחק וזוגתו נחמה דינה שיחיו יעקבסאן

הרה"ת ר' פינחס וזוגתו ביילא שיחיו חן

מרת פייגא רעכא רחל תחי׳

יעקבסאן

הרה"ת ר' יואל זושא וזוגתו שרה בילא שיחיו

זילברשטיין

מרת ברכה תחי׳ חן

ולעילוי נשמת

הרה״ת ר׳ שלום יעקבסאן ע״ה

 הרה״ת ר׳ מרדכי ליב חן ע״ה
 

 ע״ה  קאסאווסקי  רייצאו  יצחקהרה״ת ר׳  




