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 עזהי"תב 

 פתח דבר 

  שי' עם ב"ג הכלה  מנחם מענדלם  לזכרון טוב, יום כלולת צאצאינו החתן התמי

תי', הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו,    ברכהמ'    המהוללה

  – מיוסד על ההנהגה בעת שמחת הנישואין של כ"ק אדמו"ר    –מקרוב ומרחוק  

 בתשורה המוסגרת בזה.

 התשורה כוללת:

שיחות בקשר ליום כ"ד ; ב( להן והורי הכחתהי  רכה לחתונת הורמכתבי ב א( 

מכתבים בקשר לאם החתן ד(  ; מכתבים לסב החתן ר' שמואל שי' קטןג( ; שבט

לקרוב  באנגלית  מכתב  ; ז(  מכתב להורי זקני הכלה; ו(  מענות וסיפורים; ה(  תי'

מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לסב הכלה הרב  ח( ;  משפחה אודות בעיות משקל

 .אברהם חנה'לעס

 .לראשונהיצויין שרוב החומר בתשורה זו מתפרסם בזה  

* 

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

 "נזכה זעהן זיך מיטן רבי'ן", בהתגלות כ"ק אדמו"ר, תיכף ומיד ממש! 

 משפחת מוסקוביץ                                    משפחת קטן      

 חרקוב, אוקראינה                                           ארה"ק   ב"ד,כפר ח      
 

 , ה'תשפ"ב כ"ד שבט
 שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר

  חרקוב, אוקראינה 
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 מכתב ברכה לחתונת הורי הכלה שי' 
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 ב

 שיחות בקשר ליום כ"ד שבט

 משיחת ש"פ יתרו, כ"ד שבט, מבה"ח אדר ראשון, ה'תש"ל
 

יום הש"ק זה, ש"פ יתרו, הוא גם שבת מברכים אדר ראשון )שיכול להיות בש"פ  

משפטים או בש"פ יתרו, ובשנה זו הרי זה בש"פ יתרו(, וקביעותו בסוף חודש שבט  

 בכ"ד שבט.  –)שיכולה להיות בכמה אופנים( היא 

 מהו ענינו של כ"ד שבט? 

מו", שנערך ע"י יהודי  הנה כדי לחסוך טירחא... ישנו ספר שנקרא "דבר יום ביו

יום   בכל  שאירעו  הענינים  כל  רז"ל  ומאמרי  תנ"ך  מפסוקי  שליקט  פולין,  מחסידי 

 מימות השנה, ומביא שם נבואת זכרי' שנאמרה בכ"ד שבט.

בר עד  שלמדו  במה  מסתפקים  נ"ך;  לומדים  לא  שלדאבוננו,  מצוה,  -]ולהעיר, 

בשלמא בנוגע לחומש, ישנו הענין ד"שנים מקרא   –ואילו עכשיו לומדים תושבע"פ. 

ואחד תרגום", ובנוגע לתהלים, ישנו השיעור תהלים כפי שנחלק לימי החודש, וכן  

"ך שאומרים בהפטרות; אבל  אמירת כל התהלים בשבת מברכים, וכמו"כ ישנם פרקי נ

הרי הוא משאיר לבנו, נכדו או נינו, ואילו הוא בעצמו עבר כבר את הגיל    –לימוד נ"ך  

עשרה   חמש  ו"בן  למשנה"  שנים  עשר  "בן  ואפילו  למקרא",  שנים  חמש  "בן  של 

 לגמרא", ושוב אינו צריך ללמוד נ"ך[. 

 ובכן: 

. . הי' דבר ה' אל    "ביום עשרים וארבעה לעשתי עשר חודש הוא חודש שבט 

בתורה    –זכרי' גו'", ומסופר שם, שראה מרכבת הסוסים )כפי שנתבאר ענינה בכ"מ  

דברים   בי  הדובר  המלאך  את  ה'  "ויען  ומסיים:  אורה(,  ובשערי  אסתר  למגלת  אור 

טובים דברים נחומים", וכפי שמפרש רש"י, "לא ששמע הנביא מה ענה )ה'(, אך ממה  

כהמשך הכתוב    –. אני יודע שדברים טובים ענהו"    שאמר המלאך לו קרא לאמר .

"קרא לאמר כה אמר ה' צבאות קנאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה", "וקצף גדול  

אני קוצף על הגוים השאננים", ומסיים: "לכן אמר ה' שבתי לירושלים ברחמים . .  
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ובח ציון  את  עוד  ה'  ונחם  מטוב  ערי  תפוצנה  "עוד  ירושלים",  על  ינטה  עוד  וקו  ר 

 בירושלים". 

יד של התנ"ך(,  -וכיון שנבואה זו נתפרשה בתנ"ך )בדפוס, ועוד לפני זה בכתבי

הנה בבוא יום זה בכל שנה ושנה אזי "נזכרים ונעשים" עניני יום זה, כמבואר בכתבי  

כפי   נצחית,  היא  שהתורה  כיון  הפעם,  עוד  ונעשים  חוזרים  הענינים  שכל  האריז"ל 

 שמבאר הרגצ'ובי.

 כ"ק אדמו"ר שליט"א:(  )וסיים

 יראו מסתמא לאחרי זה,   – השייכות של הענין ליום זה 

אן"(   זין  נעמט  )"ער  קנאה  מקנא  יודעים שהקב"ה אומר, שהוא  בינתיים  אבל 

במיוחד לירושלים, ויהי' "שצף קצף" על כל הגוים שירצו לפגוע )"טשעפען זיך"(  

שיושבי אלו  השאננים",  הגוים  "על  גם  כולל  שאינם  בירושלים,  ואומרים  בשקט  ם 

ירושלים"   על  ינטה  ומבטיח ש"קו  ישועה   –מתערבים...  ותהי'  חומותי'",  "למדוד 

 לציון ולירושלים. 

ירושלים,   את  בעצמו  הקב"ה  יבנה  שאז  צדקנו,  משיח  לביאת  ההקדמה  וזוהי 

 בקרוב ממש.

 

 (210)תו"מ התוועדויות חלק נט עמוד 
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 משיחת ש"פ משפטים, כ"ד שבט, מבה"ח אדר ראשון, ה'תשד"מ
 

נוסף על האמור לעיל אודות כללות הענין דשבת מברכים חודש אדר ראשון,    א.

ישנו לימוד מיוחד מיום החודש שבו חל שבת מברכים ]שגם הוא פרט חשוב בענין  

 שבט.  בכ"דשבשנה זו קביעותו  – דשבת מברכים, ובתכלית הדיוק כו'[ 

מהו המאורע המיוחד שאירע ביום זה, מכיון    לחפשאין צורך    –בנוגע לכ"ד שבט  

שישנו ספר שבו מלוקטים כל המאורעות שאירעו ככל יום, ומסודרים ע"פ סדר ימי  

מוצאים מיד את    –שזהו הספר "דבר יום ביומו". וכאשר מסתכלים בספר זה    –השנה  

 כל המאורעות שאירעו ביום זה, כדלקמן...

 המאורע שאירע בכ"ד שבט: –נחזור לעניננו  – לאחרי מאמר המוסגר הנ"ל  ב.

איתא בזכרי' )א, ז ואילך(: "ביום עשרים וארבעה לעשתי עשר חודש הוא חודש  

שבט הי' דבר ה' אל זכרי' . . הנביא לאמר", "ראיתי הלילה והנה איש רוכב על סוס  

ני ויאמר אלי המלאך הדובר  אדום והוא עומד בין ההדסים גו", "ואמר מה אלה אדו 

בי אני אראך מה המה אלה", "ויען האיש העומד בין ההדסים ויאמר אלה אשר שלח  

ה' להתהלך בארץ", "ויענו את מלאך ה' העומד בין ההדסים ויאמרו התהלכנו בארץ  

והנה כל הארץ יושבת ושוקטת". "ויאמר מלאך ה' ויאמר ה' צבאות עד מתי אתה לא  

ואת ערי יהודה אשר זעמת זה שבעים שנה", "ויען ה' את המלאך  תרחם את ירושלים  

 הדובר בי דברים טובים ניחומים".

ובהמשך הדברים: "ויאמר אלי המלאך הדובר כי קרא לאמר כה אמר ה' צבאות 

קנאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה", "וקצף גדול אני קוצף על הגוים השאננים אשר  

ה", "לכן כה אמר ה' שבתי לירושלים ברחמים ביתי  אני קצפתי מעט והמה עזרו לרע 

יבנה בה נאם ה' צבאות וקו ינטה על ירושלים", "עוד קרא לאמר כה אמר ה' צבאות  

 עוד תפוצנה ערי מטוב ונחם ה' עוד את ציון ובחר עוד בירושלים".

 אלו הם דברי הנבואה שנאמרו לזכרי' הנביא בעשרים וארבעה בחודש שבט. 

מובן,    –ל )מגילה יד, א( "נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה כו'"  והנה ע"פ מארז" 

שנבואה זו הנ"ל היא נוגעת ושייכת )ולכן יש ללמוד ממנה( לכל הדורות, עד לימינו  

 אלו, כדלקמן. 
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הוא    ג. הנבואה  דברי  "קנאתי    –תוכן  הגלות:  ענין  על  הקב"ה  של  קנאתו 

ביא: "עד מתי אתה לא תרחם  בהמשך לדבריו של הנ  – לירושלים ולציון קנאה גדולה"  

 כללות ענין הגלות.  – את ירושלים ואת ערי יהודה אשר זעמת גו'" 

הוא   זה  שענין  השאננים",  הגוים  על  קוצף  אני  גדול  "וקצף  בכתוב:  וממשיך 

בהמשך למש"נ לעיל "והנה כל הארץ יושבת ושוקטת" )פי' הרד"ק(, כלומר, שהגוים  

", מלשון שאנן והשקט  השאננים "הגוים    – יושבים במצב של מנוחה ושקט בתכלית  

 )מצו"צ(, היינו, שלימות המנוחה, ללא כל דאגות. 

": היתכן ש"כל הארץ יושבת  גדולועל זה הוא הקצף של הקב"ה, ועד ל"קצף  

"שאננים"   יושבים  העולם  אומות  מתייסרים    –ושוקטת",  ישראל  שבני  בשעה  בה 

 בגלות?!... 

מזו   הע  – ויתירה  שאומות  בלבד  זו  )"הגוים  לא  ובשלוה  בשקט  יושבים  ולם 

עוד  : הם מוסיפים  אדרבהישראל, אלא  -השאננים"( ואינם מצטערים בצרתם של בני

"אשר אני קצפתי )על עמי( מעט והמה עזרו )על    – ישראל  -בצרות גלותם של בני  יותר

 הקצף( לרעה"!

הוא   העולם  אומות  על  הגדול  והקצף  הטענה  עצם   –כלומר:  על  )א(  בשנים: 

בני לנוכח  )"שאננים"(  ושקט  בשלוה  יושבים  שהם  המתייסרים  -העובדה  ישראל 

 בצרות הגלות!  מוסיפיםבגלות, )ב( ולא עוד אלא שהם עוד 

 ולכאורה, צריך להבין:  ד.

ות הגלות, "אשר  על צר   מוסיפיםבשלמא הטענה והקצף על כך שאומות העולם  

מובנת היא, כי: אע"פ שעצם העובדה שאומות   – אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה" 

פירצה בהנהגתם  –העולם מוסיפים על צרות הגלות מהוה הוכחה שהסיבה לכך היא  

ישראל, כי לולי זאת לא יתכן שאומות העולם יוכלו להוסיף על צרות הגלות  -של בני

 רוע טבעם!מ"מ, בודאי מגיע עונש לאומות העולם על כך שעושים זאת מצד  –

והרבה   השמים,  מן  נגזר  כבר  הניזק  ש"על  )סכ"ה(  באגה"ק  המבואר  ]וע"ד 

 שלוחים למקום", אבל מ"מ, "המזיק מתחייב על רוע בחירתו"[.  

הארץ   כך ש"כל  על  הגדול  והקצף  הטענה  מהי  מובן:  אינו  עדיין  יושבת אבל 

", היינו שעומדים מנגד ואינם מצטערים על הצרות של  השאננים ", "הגוים  ושוקטת
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שאומות העולם לא ינוחו ולא ישקטו מפני צרותיהם של    ההכרחמהו    –ישראל  -בני

 אני קוצף על הגוים" מפני היותם "שאננים"?! קצף גדול ישראל, עד כדי כך ש"-בני

על צרותיהם של    להצטער על אומות העולם    חיובנח ישנו  -וכי בשבע מצוות דבני

הרי אדרבה: "אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות    –ישראל?! ואם אין חיוב כזה  -בני

 מצוות לעצמן מדעתן )רמב"ם הל' מלכים פ"י ה"ט(!  

יתירה מזו: מה יכולים כבר אומות העולם להועיל בכך אילו היו מצטערים על  

שנות את גזירת הגלות שנגזרה  הרי בלאה"כ אינם יכולים ל  – ישראל  -צרותיהם של בני

ע"י הקב"ה, ובפרט ע"פ המבואר בתניא )פכ"ד( ש"אינם יכולים לעבור כלל על רצונו  

ישראל אם לאו, ועד  -אם הם מצטערים על צרותיהם של בני  למאי נפק"מית'", וא"כ,  

 כדי כך שהקב"ה קוצף "קצף גדול" על היותם "שאננים"?! 

שה נכלל ענין זה בשבע מצוות שנתחייבו  שלמע  –לכל לראש    –והביאור בזה    ה.

 נח:  -בני

זהירות מפני צער בעלי   – "אבר מן החי". וענינו  – א' הציוויים שנצטוו ב"נ הוא 

חיים, שכן, אכילת אבר מן החי גורמת צער גדול לבע"ח, ולכן נאסרו באכילת אבר מן  

 החי, כי אם לאחרי שממיתים אותו תחילה. 

הרי ק"ו בן בנו של ק"ו    –  חיים-בעלירו על צער  ועפ"ז: אם אומות העולם הוזה

 דוגמתם!... אדם-בנישיש להם להצטער על צערם של 

 ובפרט שב"נ הוזהרו גם על דינים ועל צדקה וכו'. 

הרי    –ובקשר לשאלה למאי נפק"מ אם אומות העולם מצטערים על כך אם לאו  

 :בפשטותהמענה לזה 

- ות ומשתתפים בצערם של בניאילו היו אומות העולם מרגישים את צער הגל

הנה לא זו בלבד שלא היו מוסיפים ח"ו על צרות   –ישראל )היפך הענין ד"שאננים"( 

להקל ככל  : הם היו משתדלים לעשות את כל התלוי בהם כדי  אדרבההגלות, אלא  

בני  האפשרי של  וסבלם  צערם  שהיו  -על  עי"ז  הגלות,  זמן  במשך  עוזרים  ישראל 

ל עניניהם, ע"ד ובדוגמת הענין ד"מלכים אומניך ושרותיהם  ישראל בכ -לבני  ומסייעים

 מניקותיך"! 

אינה בסתירה  אומניך"(  )"מלכים  העולם  אומות  מצדם של  זו  ומובן שהנהגה 

ישראל נמצאים  -כי מצד עצם גזירת הגלות, מספיקה העובדה שבני  –לגזירת הגלות  
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הנה גם כאשר יש להם את כל    –"בארץ לא להם" )מחוץ לארץ ישראל( בלבד, שאז  

  – צרכיהם בהרחבה, ללא כל מניעה ועיכוב, צרות וכו', עד למצב ד"מלכים אומניך"  

 בכל תקפה! עדיין קיימת גזירת הגלות 

 הוכחה לדבר: 

רת "ברית בין הבתרים" נאמר )לך טו, יג( "כי גר יהי' זרעך בארץ  למרות שבגזי

ישראל  -הנה בארץ מצרים היו בני  –"  ארבע מאות שנהלא להם ועבדום וענו אותם  

בלבד   שנים  ועשר  השנים    –מאתיים  בשאר  ואילו  עה"פ(,  )פרש"י  "רדו"    – כמנין 

 הסתפקו בכך שהיו "בארץ לא להם", אף שלא היו בארץ מצרים. 

ישראל צריכים  -רה מזה: אפילו מאתיים ועשר שנים )כמנין "רדו"( שהיו בנייתי

ישראל לבין  -הרי תקופה זו מתחילה מאז כניסת בני  –להיות בגלות ושעבוד מצרים  

ישראל במצב של מנוחה  -למרות שבחלק מסויים מתקופה זו היו בני  –החומות, וזאת  

"ואת יהודה שלח לפניו גו' להורות  כמ"ש )ויגש מו, כח(    – ושלוה, הן מבחינה רוחנית  

לפניו גושנה", ובפרש"י: "לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה", והן מבחינה  

בשם    –גשמית   יוסף  את    פרעהכדברי  לכם  "ואתנה  אומניך"(:  ארץ    טוב)"מלכים 

כ(,  - הארץ . . כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא" )שם מה, יח  חלבמצרים ואכלו את  

הארץ " כך  הו  במיטב  כדי  ועד  ו(,  מז,  )שם  אחיך"  ואת  אביך  את  ששנותיו    –שב 

 יעקב"!  ויחי של יעקב היו י"ז השנים שהי' במצרים, באופן ד" המובחרות

זו בלבד שליעקב אבינו ובני ביתו לא הי' חסר מאומה בהיותם   זאת ועוד: לא 

ע"פ ציווי והסכמת פרעה )"מלכים    –בארץ גושן, מכיון שיוסף דאג לכל מחסורם  

אומניך"(, אלא עוד זאת, שיוסף הי' "מושל בכל ארץ מצרים", ובאופן ש"בלעדיך לא  

וכל זה   ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים",  ידעו    –ירים איש את  למרות שכל מצרים 

)שהרי הענין דכיבוד אב הי' מקובל גם אצל    אביושיוסף יעשה ככל אשר יאמר לו  

 אודות מיתתו של תרח כו'(. אומות העולם, כדמוכח מדברי רש"י )ס"פ נח( 

ישראל ישבו בארץ מצרים במעמד ומצב ש"טוב כל ארץ  -ונמצא, שגם כאשר בני

מצרים לכם הוא", באופן ד"מלכים אומניך", ועד שיוסף הי' "מושל בכל ארץ מצרים"  

של    – שנים  ועשר  מאתיים  במנין  נכללות  אלו  שנים  שענין    גלות הנה  אף  מצרים, 

 ש"וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא".התחיל רק לאחרי  השעבוד
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גזירת הגלות   זה מובן, שמצד עצם  י"ח בעצם העובדה   – ומכל  יכולים לצאת 

יכולה להיות ההנהגה    – שנמצאים ב"ארץ לא להם", ואילו בנוגע לכל שאר הענינים  

לבני ולסייע  לעזור  משתדלים  העולם  שאומות  היינו,  אומניך",  ד"מלכים  - באופן 

ישראל בכל עניניהם, להושיבם ב"מיטב הארץ", ולומר להם "טוב כל ארץ מצרים  

 ...!גלותמצב של  –כאמור   –הוא", וכל זה  לכם

ושבת ושוקטת",  וזוהי טענתו של הקב"ה, עד ל"קצף גדול", על כך ש"כל הארץ י 

כי אילו היו אומות העולם מרגישים ומשתתפים    –ואומות העולם יושבים "שאננים"  

בני של  היו  -בצערם  אזי  ד"שאננים"(,  הענין  )היפך  וצער    מקיליםישראל  סבל  על 

בני של  באופן  -הגלות  עניניהם,  בכל  להם  ומסייעים  עוזרים  שהיו  בכך  ישראל, 

 ד"מלכים אומניך". 

בשביל ישראל כו'", היינו, שכל העולם כולו    –רז"ל "בראשית והנה, ע"פ מא  ו.

- ישראל, מובן, שמצב העולם הוא לפי ערך וביחס למצבם של בני-נברא בשביל בני

הרי    – ישראל, ולכן, כאשר רואים ש"כל הארץ יושבת ושוקטת", "הגוים השאננים"  

- גתם של בנימפני שישנה "פירצה" בהנה  –עובדה זו מהוה הוכחה שסיבת הדבר היא  

 ישראל בענין זה: 

כל   את  להם  יש  בגלות,  שנמצאים  העובדה  להם  איכפת  שלא  יהודים  ישנם 

ולכן, לא איכפת להם שנמצאים עדיין    –טוענים הם    –צרכיהם הגשמיים והרוחניים  

 ללא כל דאגות!...  –"שאננים"  – בגלות! ועד כדי כך שיושבים בשקט ובמנוחה 

ינה עינינו בשובך לציון ברחמים", ובימי החול  אמנם בתפלתו מבקש הוא: "ותחז

מוסיף לבקש "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח . . כי לישועתך קוינו כל היום",    –

זאת   ביוםומבקש  פעמים  שבתפלה  ג'  המלות"  "פירוש  את  הוא  מכוין  ובודאי   , –  

יום  -מכל זה, ושב לחיי היום שוכח –כהוראת השו"ע; אבל כעבור חמש דקות בלבד 

 כמובן, מתוך מנוחה ושלוה ושאננות מוחלטת!... –ד הרגיל, בעניני טוב וקדושה  ע"

כיצד יכול הוא    – היתכן שבזמן הגלות ישב לו יהודי "שאנן", ללא כל דאגות  

ד" ומצב  במעמד  שנמצאים  בידעו  שמריו  על  שולחן  לשקוט  מעל  שגלו  בנים 

 ...!?"אביהם

 רגעים ספוריםלא רק שישנם    –פירוש המלות ד"לישועתך קוינו כל היום" הוא  

וצפי', אלא     – במשך היום שבהם חושב הוא אודות הגאולה העתידה מתוך תקווה 
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שלא יתכן    פשוט, והרי  ממש", כל היום  כל היוםשמצב זה )"לישועתך קוינו"( הוא "

כל היום", וברגע זה עצמו ישב רגוע,   קוינושיהודי יעמוד בתנועה ורגש ד"לישועתך  

 בשלוה ושאננות מוחלטת, ללא כל דאגות!...

"שאננים"   שיושבים  יהודים  ישנם  הארץ    – וכאשר  ש"כל  איפוא,  הפלא,  מהו 

 יושבת ושוקטת", "הגוים השאננים"!!... 

הרי האשמה בזה תלוי'    –ישראל  -מניין נובעת, איפוא, "שאננות" כזו אצל בני  ז.

ב"ראשיכם", "ואשימם בראשיכם", "שהי' להם למחות ולכוון אותם לדרך הישרה"  

 הדג מסריח מראשו:  –)פרש"י דברים א, יג(, ובלשון הידוע 

יינו  זה כבר משך זמן ארוך ביותר ש"מרעישים" בכל הזדמנות "דאלאי גלות", ה

אתה    עד מתי ישראל אינם יכולים לסבול עוד את מצב הגלות, וכטענת הנביא: "-שבני

 לא תרחם את ירושלים ואת ערי יהודה אשר זעמת"... 

ולאחרי כל זה, כאשר נגש יהודי ל"חסיד חב"ד", ושואל אותו: מה פשר ה"רעש"  

אני )טוען    גם  –וה"צעקה" שאין יכולים לסבול עוד את הגלות, ורוצים "משיח נאו"  

הנ"ל( יהודי חרדי המתפלל ג"פ בכל יום "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", ומאמין  

שלא יכולים    להרעיש ולצעוקבביאת המשיח, ואעפ"כ לא שמעתי מעולם שישנו ענין  

מרעישים וצועקים על ענין    –החב"ד'ניקים    –לסבול עוד את הגלות, וא"כ, מדוע אתם  

אותו "חב"ד'ניק" למשמע "שאלה"    מתבלבל  – גה כזו?  זה? מניין המקור בתורה להנה

 זו, ונשאר לעמוד בפה פעור, ללא מענה בפיו!...

יהודי הנ"ל יודע שאותו "חב"ד'ניק" הי' בכמה התוועדויות ]שלשה התוועדויות,  

ישראל  -שבני  –ג"פ שלשה התוועדויות, ויותר כו'[ שבהם מדברים אודות ענין הנ"ל  

אינם יכולים לסבול עוד את ענין הגלות וכו', ולכן, כאשר  צריכים להרעיש ולצעוק ש

מה   יודע  ואינו  מתבלבל  "חב"ד'ניק"  ואותו  ה"חב"ד'ניק",  בפני  שאלתו  את  מציע 

מכיון שגם הוא סבור    –ומדוע    שאין לו מה להשיב,הרי פירוש הדברים    –להשיב  

ובלשון חז"ל:  בעצם אין כל שאלה בדבר, וד"ל...    –שזוהי "שאלה טובה", ויתירה מזו  

 אודויי אודי לי'"! –"מדאשתיק 

פגישתו עם יהודי הנ"ל היתה בהשגחה פרטית כדי שיפעל עליו להיות במצב של  

תקווה וצפי' תמידית לגאולה העתידה, באופן שלא יוכל לנוח ולשקוט כו'; ולפועל  

הנה לא זו בלבד שאינו פועל עליו מאומה, הרי אדרבה: יהודי הנ"ל נוכח לדעת    –
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שאין לו    –גם הוא )ה"חב"ד'ניק"( אינו יודע מהו המקור בתורה להנהגה זו, והראי'  ש

 מה להשיב!

ישנם עדיין כאלו    –כל כך אודות ענין זה    פעמים רבותהיתכן שלאחרי שדובר  

 שנשארים ללא כל מענה לשמע "שאלה" כזו?!

הדברים   מצב  הוא  כך  במשך    –אם  איפוא,  פעלו,  השנים מה  ושלש    שלושים 

 ברים אודות ענין זה?!...שמד

 השאננות והאדישות האוכלת כל חלקה טובה:  – הסיבה לכך היא  – אלא מאי 

הוא אמנם שומע את הדברים הנאמרים בהתוועדות, ומשתדל שלא להחסיר שום  

התוועדות... ולאחרי כן לומד את ה"רשימות דברים", כורך אותם ומניחם ע"ג המדף  

לימוד זה אינו בתור ענין שנוגע למעשה    –כדי שיוכל לעיין בהם בכל עת מצוא, אבל  

יעורים קבועים בלימוד התורה,  כשם שיש לו כו"כ ש  –בפועל, כי אם לימוד סתם.  

לומד גם את ה"רשימות" הנ"ל, אבל דברים אלו הם    – הנה מצד החביבות שבדבר  

 לא נגע ולא פגע!  –אצלו בבחינת "הלכתא למשיחא"... ובנוגע לפועל 

כך   ובתמימות    – ועד כדי  נאו",  וואנט משיח  "ווי  וצועק  שבראותו שנכדו שר 

 נהגה זו נראית בעיניו "מוזרה"!...כדרכו של ילד קטן, הנה ה –אמיתית 

אינו מסוגל לפעול על עצמו לשיר "ווי וואנט משיח נאו", מכיון    – בנוגע לעצמו  

לביאת משיח   באמתשלאמיתתו של דבר קשה לו לומר שהוא אמנם ממתין ומצפה  

: הוא חושש מזה... כיום הוא "אדם מכובד" וכו', ומי יודע מה יהי'  אדרבה  –צדקנו  

הרי אז עלול להיות בלבול כל הסדרים כו', ובמה יהי'    –משיח צדקנו  כאשר יבוא  

נחשב הוא עם כל ה"דרייעריי" וכיו"ב!... עד כדי כך אינו מרמה את עצמו לחשוב  

 שלאחרי ביאת המשיח יחשב ליהודי מכובד!... 

"מתוך שיודעין בהקב"ה שאמיתי הוא    – ממשיך בטענתו    –והרי איתא בגמרא  

בשעה   – " )יומא סט, ב(: כיצד יכול לצעוק "ווי וואנט משיח נאו"  לפיכך לא כיזבו בו

 ...!באמתשאינו מרגיש שהוא אכן "אוחז" בכך 

מאמין הוא באמונה שלימה )ללא כל    –בביאת המשיח    לאמונה בשלמא בנוגע  

שיבוא"; אבל מכאן    בכל יום "אחכה לו    –ספק וספק ספיקא( שמשיח יבוא בכל יום  

ע  לרגשועד   לביאת המשיח  של צער על  וצפי' אמיתית  הדרך רחוקה    –נין הגלות, 

 עדיין!...
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הנה    – ולכן, כאשר רואה שישנם כאלו ששרים וצועקים "ווי וואנט משיח נאו"  

 הנהגה זו נראית בעיניו "מוזרה"!... 

 )חסר קצת(

, שהוא נמצא במצב ירוד כזה שאינו  אליואמנם, המדובר כאן הוא לא רק בנוגע  

שאינו מסוגל    –לביאת המשיח, אלא עיקר ההבהלה שבדבר היא    ממתין ומצפה באמת

להנהגה זו, כך שיהודי הנ"ל עלול    המקור בתורה לענות ליהודי הנ"ל על שאלתו מהו 

שה"חב"ד'ניק" ששומע כל כך הרבה    – לחשוב שאכן אין מענה לשאלה שלו, והראי'  

 בנושא זה, אין לו מה להשיב!

תתנהג עכ"פ באופן ד"דע מה שתשיב כו'", ואל    – אפילו אם אצלך חסר רגש זה  

 תגרום שיהודי יחשוב שאין תשובה לדבריו! 

הפלא הוא כיצד יהודי לשאול    –הרי אדרבה    – בנוגע לעצם השאלה הנ"ל    ח.

 שאלה כזו: 

וכיו"ב(   נאו",  משיח  וואנט  "ווי  גלות",  "דאלאי  )לצעוק  זו  אינה    –הנהגה 

ב"יו האחרונות  בשנים  שנתחדש  ישנם  "חידוש"  שכן,  סטייטס"...    ריבוי נייטעד 

בני  –פסוקים בתנ"ך שתוכנם   עוד את קושי  -טענת  לסבול  ישראל שאינם מסוגלים 

אתה לא תרחם את ירושלים ואת    עד מתיהפסוק הנ"ל בזכרי': "  –הגלות, ולדוגמא  

שלא    –" הרי פירוש הדברים  עד מתיערי יהודה אשר זעמת", ומובן, שכאשר אומרים "

 המתין עוד...מסוגלים ל

כנ"ל    –וכמו כן ישנם כו"כ פסוקים בספר תהלים, מגילת איכה, וכיו"ב, שתוכנם  

 ישראל על שאינם יכולים לסבול עוד את ענין הגלות.  -טענת וזעקת בני –

 זאת ועוד: 

יודע אודות המושג ד"תיקון חצות", וזאת    –אפילו פשוט שבפשוטים    –כל יהודי  

"תיקון חצות", ומעולם לא ראה איך שעורכים "תיקון    גם אם הוא בעצמו אינו עורך  –

כו'.   ובחשאי  בביתם  זאת  עושים  חצות"  "תיקון  שעורכים  שאלו  ]מכיון    – חצות" 

וישנם מקומות  -בדורות שלפנינו היו עורכים "תיקון חצות" בבית הכנסת ובעשרה, 

תיקון  עורכים "  –לארץ  -שבהם נוהגים כן גם כיום, אבל ברוב המקומות, ובפרט בחוץ

  – השוה לכל נפש    –חצות" בבית ובחשאי דוקא כו'[, מ"מ, יודע הוא שב"סידור"  

 השו"ע.  בהתחלתשענין זה מובא  –הסידורים, ועד   בכל מופיע "סדר תיקון חצות", 
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תוכנו   חצות"  ד"תיקון  הענין  כל  ענין    –והנה,  כללות  על  ולהתאבל  להצטער 

פיוטים שאומרים ב"תיקון חצות",  הגלות, כמודגש ומבואר בארוכה בכל הפסוקים וה

ישראל אינם מסוגלים לסבול עוד  -ביטויים רבים בתוכן האמור לעיל, שבני  –וביניהם  

 את צער הגלות!

שכל   פיסקאות,  שש  בעל  א'  פיוט  יש  שבהם  חצות"  ב"תיקון  נוסחאות  ישנם 

 ..."עד מתיפיסקא מתחילה בתיבות "

  – בסידורו של אדמו"ר הזקן  ]ואף שפיוט זה לא הובא בנוסח "תיקון חצות" ש

הענין נאמר כבר בפסוקי תהלים ואיכה וכו'    שתוכן לפי    –יש לומר, שטעם הדבר הוא  

 שאומרים ב"תיקון חצות"[. 

טוען: אמירת תהלים שייכת לאנשים    – כאשר מדברים עמו אודות פסוקי תהלים  

"  תיקון חצות לו יהי כדבריו!... אבל "  – אינני איש פשוט!... נו!    –פשוטים... אבל אני  

 שייך כבר ליהודים "בעלי מדריגה"!...  –

מה מקום לשאלה הנ"ל )מה פשר הרעש והצעקה שלא יכולים לסבול    – ועפ"ז  

הרי על זה הוסד כל הענין ד"תיקון חצות"?!... צער הגלות    – עוד את ענין הגלות כו'(  

כדי לבכות ולצעוק    באמצע הלילהשאינו יכול להתאפק עוד, וקם  עד    –גדול כל כך  

 על אריכות הגלות!... 

לעתים    –ופשיטא   או  יום,  ]בכל  חצות"  "תיקון  עריכת  הכוונה שלאחרי  שאין 

"לישון",   ילך  וכיו"ב[  ששי,  בליל  )פי"א(,  התפלה  בקונטרס  כמבואר  מזומנים, 

ולמחרת בבוקר לא ישאר שום רושם מזה... וימשיך לעסוק בכל עניניו מתוך רגש של  

ן חצות", כפשוט!  תכלית המכוון ד"תיקו  היפךהנהגה כזו היא    –שלוה ושאננות...  

לא יתכן להתהלך שקט ושאנן, מכיון שבמשך כל היום    –"  עד מתיכאשר צועקים "

  מקווהחש הוא ומרגיש את צער הגלות, ולכן 

 כל היום"! לביאת משיח צדקנו באופן ד"לישועתך קוינו   ומצפה

הקצף של   –נבואת זכרי' שנאמרה בכ"ד שבט, שתוכנה    –...ונחזור לעניננו    ט.

ל העובדה ש"כל הארץ יושבת ושוקטת", "הגוים השאננים", שמזה מובן,  הקב"ה ע

  – , ועאכו"כ  גויםאפילו אצל    –רגש של שאננות ביחס לענין הגלות    מופרךעד כמה  

בני בני-אצל  צריכים  ולכן  יכולים  -ישראל,  שאינם  עת  בכל  ולצעוק  לבקש  ישראל 

 "דאלאי גלות"!  –לסבול עוד את הגלות 
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ברוסית, באידיש או בלשון הקודש,    – שפה מביעים תוכן זה    אין כל נפק"מ באיזו

שיבחר להביע תוכן זה בלשונו של דוד המלך, דוד מלכא משיחא, בספר    –אדרבה  

 "עד מתי", וכיו"ב.   –תהלים 

ויה"ר שהדברים הנ"ל יפעלו פעולתם )חסר קצת(, ובאופן ד"קרוב אליך הדבר  

יבוא    –ל הדיבורים בענין זה )"בפיך"(  מאד בפיך ובלבבך לעשותו", היינו, שלאחרי כ 

"לעשותו", מלשון עשי' וכפי', היינו   –הדבר גם ברגש הלב )"בלבבך"(, ותיכף ומיד 

 ישראל כופים ומכריחים את הקב"ה, כביכול, להביא את הגאולה, -שבני

באופן ד"קרוב גו' מאד", במהרה בימינו ממש, באופן ד"אחישנה",    –וכל זה  

 ", ושמחת עולם על ראשם."ארו עם ענני שמיא

 

 ואילך(  980)התוועדויות תשד"מ חלק ב עמוד 

 –––––––– •  –––––––– 
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 ג

 מכתבים לסב החתן ר' שמואל שי' קטן 

 יום ההולדת  –  )א( כ"ג מ"ח תשכ"ז 

 

אמיתית  להצלחה  טובה  להסתדרות  שמים  ביראת  תורה  לתלמוד  בברכה 
 חתי"ק ולשידוך טוב  שי'במושפעיו 

 "תומ"צ"[ ]בהמשך המכתב, מתחלה הוקלד "תמו"צ", ותיקן שיהי' כתוב  
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 הצעת הנכבדות  –  )ב( כ"א שבט תשכ"ז 

 

. בודאי החליטו שניהם וכן המדוברת תי'   ,.  יסודי    , הוא  לייסד ביתם בישראל על 
 התורה והמצוה בחיי היום יומים. ויהי רצון . . 

 " היא בכתי"ק[ ש.מ. סימפסון]יצויין שחתימת המזכיר "



 כ"ד שבט ה'תשפ"ב
_________________________________________ _ 

21 

 קשורי התנאים  –  ( כ"ה אד"ש תשכ"ז ג)

 

 ההסתדרות לאחרי החתונה . . ון ו. . כי 

 . .  ( הצריכות). . בקיאות בהל' תפלין  
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 )א(  קביעות זמן החתונה –  ( כ"ז סיון תשכ"ז ד)
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 )ב(  קביעות זמן החתונה –  ( כ"ז סיון תשכ"ז ה)

 

בנוסף למכתב הברכה לחתן וכלה, שלח הרבי מכתב ברכה לאבי הכלה ר' שאול  
 רסקין. 
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 ההולדת יום    –  ( ט' כסלו תשכ"ח ו)

 

 רות כדין. ישתהיינה כולן כש - . . מהנכון לבדוק התפלין שלו וכן המזוזות בדירתם 

 ת הצלחה רבה בכה"ע שכותבם חתי"ק בברכ



 כ"ד שבט ה'תשפ"ב
_________________________________________ _ 

25 

 בקשת ברכה פ"נ  –  אב תשכ"ט -( ט"ז מנחם ז)

 

 ככל הדרוש במצות תפלין . .  הדרמ  דייק . . ובודאי מ 

 לבשו"ט חתי"ק בברכה 
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 החתן שי' לידת אבי  –  ( י"א מ"ח תש"ל ח)
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 יום ההולדת  –  ( כא' מ"ח תש"ל ט)

 

 הפ"נ יקרא עה"צ 

 חתי"ק בברכה 
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 יג תמוז -פרטי בקשר ליב - כללי  –  ( שלישי בתמוז תש"ל י)

 

 . .  והפ"נקבלת המכתב  מאשר הנני 
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 ברכה ליום ההולדת; ברכה להריון –  ( יב' מ"ח תשל"א יא)

 

 ת הצלחה ולבשו"ט חתי"ק בברכ
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 י"ג תמוז - פרטי בקשר לי"ב- כללי  –  תשל"א ( שלהי תמוז  ב)י

 

 ים והפ"נ שיקראו עה"צ.מאשר הנני קבלת המכתב
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 אישור דו"ח –  ( כ"ה מ"ח תשל"דגי)

 

 . .  פ"נ ובו בקשת ברכה  דו"ח. . קבלת מכ' 

 ת הצלחה רבה ולבשו"ט חתי"ק בברכ
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 פרטי בקשר לי"ב תמוז - כללי –   ( תחלת תמוז תשל"ח ד)י

 

 וכו' והפ"נ מאשר הנני קבלת המכ' מיום ח"י סיון 
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 הולדת הבן  –  )טו( כב' מ"ח תש"מ 

 

 מוה' שמואל שי'  עוסק בצ"צ כו' הוו"ח אי"א נו"נ 

]במכתב זה ושלאחריו, מוסיף הרבי בכתי"ק את התואר "עוסק בצ"צ כו'". באותה  
מזכה את הרבים  תקופה, עבד סב החתן בחיל האוויר כמהנדס חומרים, כימאי, והי'  

 ב"מבצעים"[. 
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 הולדת הבן  –  ( יא' תמוז תשמ"א טז)

 

 מוה' שמואל שי'  עוסק בצ"צ כו' הוו"ח אי"א נו"נ 
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 ד

 מכתבים בקשר לאם החתן תי' 

 הולדת אם החתן – )א( כג' מנ"א תשל"ב 

 

 "ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה' אברהם אלטער שי' הלוי רהה 
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 מכתב המזכירות, אישור פ"נ  –  )ב( כ"ו אלול תשמ"ז
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 ה

 מענות וסיפורים 

 מספר סב החתן הרב שמואל שי' קטן: 

תשכ"ט,   בבתשרי  לימדתי  למלאכה"כאשר  הספר  חב"דבית  בכפר   ",  
בתעשי לעבוד  לעבור  חיפשתי  בטרם    'ובמקביל  רציתי,  ככימאי,  האווירית 

מצאתי מקום עבודה חדש, לעזוב את העבודה כמורה. על הרעיון "הגאוני"  
אל תשפוך מים מלוכלכים כל זמן שאין  " :שלי אמר לי הרבי ביחידות פתגם

אותו פתגם נהג לומר לי אבי ע"ה בהקשר , שאת  ןיומעני]  .לך מים נקיים" 
 . [דומה במקרה אחר

* 

החתן נכנס לרבי ליחידות, הגיש מכתב שכתבה אמו מרת  פעם כאשר סב  
 לאה.

המכתב הי' כתוב באיטלקית. הרבי פתח את המכתב, הרכיב את המשקפיים  
 וקרא את המכתב מתחילתו ועד סופו, ולאחר מכן ענה וברך.

נהי' חיוור   בהמשך היחידות הרבי שם לב שסבא מתחיל להרגיש לא טוב, 
ה כעת הפסקה, ואת המשך התשובות אשלח  וכו'. אמר לו הרבי, אולי נעש 

 לך דרך המזכירות... 

* 

 מספר אבי החתן הרב יעקב זכרי' שי' קטן: 

כאשר הייתי בחור בישיבה קטנה, הי' לי קרוב משפחה וידיד שהיו לו קשיים 
 גדולים במסגרת הישיבה, במיוחד מול ההנהלה.

הבחור אל   אבי הבחור כתב מכתב לרבי, ותיאר לפניו את הקושי הגדול של
 מול מסגרת הישיבה ובמיוחד מול ההנהלה. 

 שיסתדר כל הנ"ל בטוב ובאמת להנ"ל.מענה הרבי הי' )ע"פ הזכרון(: 

* 
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 מספר אבי החתן הרב יעקב זכרי' שי' קטן: 

שבגלל  שבת קודש ח"י אלול תש"נ, קיבלתי טלפון מאבי  ערב  שישי  בליל 
להו הזמן  הגיע  אולי  יצחק,  יוסף  אחי  של  הקשה  אולי  המצב  שם.  לו  סיף 

ישראל, אולי שניאור זלמן, ואולי את השם "אלטער" שהוא סגולה לאריכות  
 ימים.

לרבי   פתק  אכניס  שישי  ביום  מחר  מאוחרת,  השעה  שכעת  לאבי  אמרתי 
 בעז"ה.

והחלטתי שביום   וכו'.  למחרת, לא הסתדר הדבר בגלל הנסיעה למבצעים 
שאל אותו מהי דעתו הק'  ראשון בבוקר, בחלוקת הדולרים, אגש אל הרבי וא

 בנוגע להוסיף שם לאחי יוסף יצחק. 

 והנה מגיעה ההתוועדות של יום שבת קודש אחרי תפילת מוסף.  

שניתן   הכינוי  על  מהרבי  חדשני  ביאור  שומעות  אוזניי  ההתוועדות  במהלך 
 לאדמו"ר הזקן "אלטער רבי":

אמר לאריכות    ,הרבי  כסגולה  אותו  שנותנים  שם  הוא  "אלטער"  שהשם 
הוא,   ..ימים. והפירוש  "זקן".  הינו  אלטער  שהשם  הדברים,  את  והסביר 

שברגע שהוא נולד נכללים כל שנות חייו עד לימי הזקנה, ועד"ז אצל אדמו"ר  
שהמאמרים   ,ניתן לפרש את הענין ברוחניותו.  "אלטער "הזקן שהכינוי שלו  

ראה ]"  נקודה"ת כל המאמרים של רבותינו נשיאינו באופן של  שלו כוללים א
 .[בהערה  263התועדויות תש"נ ח"ד ע' 

אוזניי למשמע  האמנתי  חושב.  !לא  אני  שעליו  הענין  שזו ו  בדיוק  כמדומני 
 הפעם האחת והיחידה שהרבי אמר את ההסבר הזה.

יך שהרבי קורא את המחשבות של כל , אכמובן שאחרי השיחה ממש רעדתי
 .. אחד ואחד.

אחרי ההתוועדות חשבתי מה עלי לעשות. ומשום מה חשבתי, שהיות ומחר 
 חלוקת דולרים ואני נמצא בד' אמות של הרבי, בכל זאת אגש לחלוקה. 
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כשהגיע התור שלי, אמרתי לרבי בנוגע לאחי יוסף יצחק שרוצים להוסיף את  
 השם "אלטער יוסף יצחק". 

ווי א רב וועט אייך זאגן" )תראה שיעשו כמו הרבי ענה לי: "זעהן מ'זאל טאן  
 שרב יגיד לכם(, והוסיף ברכה.

]לפועל, כהוראת הרבי ניגש אבי אל הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה ושאל 
אותו בענין, וענה לו שמכיון שהשם יוסף יצחק הוא אחרי אדמו"ר הריי"צ,  

 על שם של רבי לא מוסיפים עוד שמות[. 

* 

 [ תנש"אמרחשון, ]תחלת 

ע"ד אחיו הת' יוסף יצחק )ע"ה( הסובל מענה להת' יעקב זכרי' קטן שכתב  
ועלה  לביתו,  הרפואה  מבית  לחזור  לתקופה  והורשה  ל"ע,  קשה  ממחלה 
כתב   במכתבו  קדשנו.  בחצרות  לבקר  ויסע  זו  הזדמנות  שינצל  הרעיון 
שהרופאים הביעו את הסכמתם לכך, וכתב: "הרופאים אומרים שזה ממש 

 : (17ע'  102)"בית חיינו" גליון  גיש טוב ומתפקד טוב" נס שמר

התיבות   את  בעיגול  סימן  שליט"א  אדמו"ר  שזה כ"ק  אומרים  "הרופאים 
 וכתב:  וסימן חץ ",ממש נס שמרגיש טוב ומתפקד טוב

 ולכן לא ישנה מקומו, אזכיר עה"צ.

 (שי' הנמען אבי החתן)ליקוט מענות קודש תנש"א מענה תרפט. והשלמת הפרטים מפי 

* 
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 ו

 מכתב להורי זקני הכלה תי' 

 
 עם ב"ג שי' . .  לאה תי' על דבר חתונת בתם מרת חנה במענה על הודעתו 

 מזל טוב חתי"ק בברכת מזל טוב 
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 ז

 אודות בעיות משקל משפחה מכתב לקרוב

 

 



 ברכה קטןת מרמנחם מענדל והרה"ת תשורה משמחת הנישואין של 
_________________________________________ _ 

42 

 ללה"ק פשי ח וםגר ת
 

 ב"ה 

 אדר"ח אלול תשל"ג 

 ברוקלין, נ.י 

 ]...[  מר ומרת

 שלום וברכה: 

 , ובעיית משקל היתר,]...[ במענה על מכתבכם בקשר לבתכם

שניסיון לכפות אדם בוגר בעניין כזה הוא חסר תועלת.  אין צריך לומר 

להיפך, יש מקום להאמין שכאשר יניחו לה, והיא תראה שאף אחד אינו  

מנסה לכפות עליה, היא תפנה מעצמה להתייעץ עם מומחה בתחום ולשמוע  

 בעצתו. 

מכיון שכל דבר הוא בהשגחה פרטית, ברצוני לנצל הזדמנות זו להוסיף  

מיומיים בהתאם לרצון ה', מלבד העניין העיקרי שבזה,  שהנהגה וחיים יו

הינו גם הצינור לקבלת ברכותיו של ה'. וכאשר זקוקים לברכה מיוחדת,  

הרי שזהו סימן לכך שנדרש מאמץ נוסף. תמיד יש מקום להשתפר בענייני  

נובעים מהאין מכיון שהם  אינסופיים  ומצוות, שהם  במיוחד  -תורה  סוף. 

וילדים הינם מציאות אחת, כל מאמץ נוסף מצידם  לאור העובדה שהורים  

לילד שזקוק   ובפרט  עבור הילדים,  גם  לתועלת  יהיה  בוודאי  של ההורים 

 לברכה מיוחדת. 

, וכתיבה וחתימה  ]...[באיחולי מזל טוב לרגל הבר מצווה של בנכם 

 טובה לכל המשפחה, 

  בברכה, ]חי"ק[
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 ח

 ם חנה'לעס הרב אברהה צ לסב הכל מהוריי"מכתב כ"ק אדמו"ר 

הכאבי   של  רלהזקנו  חנה  ',  היהודית   'הי  ,סעל'אברהם  הקהילה  רב 
 בוונצואלה באותם ימים. 

כץ פנחס  משה  ר'  הגיע  זמן  אחרים  בתוך  ,באותו  כסף   ,שד"רים    לאסוף 
 ובעקבות כך נוצר קשר עמו.  ,ישיבת תומכי תמימיםעבור  בוונצואלה

ביקש    ר' משה פנחס כץ, ואיזה ניתוח באמריקה באותה תקופה  'לסבא הי
 . צ"רייברכה עבורו מכ"ק אדמו"ר מהו

מהו אדמו"ר  ב  חתי"קעם    במכתב  בירכו  צ"רייכ"ק  חידוש  של  נת  ש)דבר 
 תש"ט(. 

 : סעלר' אברהם חנה'לתב ץ כר' משה פנחס כ
 

UNITED LUBAVITCHER YESHIVOTH 
 הישיבות הקדושות עומדות תחת נשיאותו

 של כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש

 המשרד המרכזי. 

 יום ג' ואתחנן ז' מנ"א תש"ט ב"ה. 
 

 כבוד ידידנו הנעלה והכי נכבד 

 וו"ח אי"א המופלג בתורה ויראה

 שי'  של 'מוה"ר אברהם חנה

 קאראקאס, ווענעזועלא
 

 וברכה! שלום 

אח"כ   וועלינגטאן,  בהאטעל  שבקרתיו  בעת  שי'  מע"כ  אותי  זוכר  בטח 

דיברתי עמו בתיליפון ואחרי שהלך מע"כ שי' על הניתוח בבית החולים צלצלתי  
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כמ"פ בתיליפון לביה"ח אשר בטח ומסרו זה למע"כ שי', ואחרי שיצא מע"כ שי'  

ולא מצאתי את מע"כ שי', אחר נודענו  מביה"ח צלצלתי כמ"פ להאטעל  זה  י 

 שמע"כ שי' כבר שב הביתה.  

 והנה בטח הניתוח עלה יפה בעזרת השי"ת 

ובתקווה אשר כבר נתרפא בשלימות, והשי"ת יתן ברוב רחמיו למע"כ שי'  

 בריאות נכונה ואריכות ימים בטוב ובנעימים. 

רצוף בזה למע"כ שי' מכתב חתום בחתי"ק של כ"ק אדמו''ר שליט"א, )אשר  

אשר כ"ק אד"ש יחתום בעצמו על המכתב( זהו תשובה על אשר  זהו דבר חשוב 

הזכרתי את מע"כ שי' כפי שדברתי עם מע"כ שי', ובטח יחשב זה אצלו לדבר 

 חשוב. 

צר לי מאד שלא ביקר את הישיבה ולא נפגשנו עוד הפעם, גם היה רוצה  

  להתראות עם הרב ר' ניסן שי' טעלושקין, אבל בטח לא מצא מע"כ שי' זמן פנוי 

 לזה. 

תקוותי אשר מע"כ שי' יכבד אותנו בתשובה והעיקר להודיע לנו משלומו  

הט' כעת איך הוא מרגיש את את עצמו בגו"ר ואיך עלה הניתוח וכו' וכו', וגם  

אם אפשר שימציא לישיבתנו הק' איזה סכום על חשבון המגבית שבטח כבר בא  

 … לידם עוד איזה סכום אשר לנו היה מביא תועלת וכו' וד"ל
 

 ברגשי כבוד והוקרה רבה  

 הרב משה פנחס כ"ץ 

 מזכיר 
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 לזכות

 שלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

 אוקראינה מדינת  ב

 שיוכלו להמשיך שליחותם

 ת חניוורבויות  שממתוך בריאות הנכונה בג

 ףומנוחת הנפש והגו

 ומתוך שלום אמיתי 

 דורנו לנחת רוח כ"ק אדמו"ר נשיא  
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 לזכות

 מנחם מענדל ת"החתן הרה

 ברכה  המהוללה והכלה

 ן קט שיחיו
• 

 ר שיבנו בית בישראל "יה

 בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה

 כפי שהם מוארים במאור שבתורה

 החסידות זוהי תורת 

 ר " ק אדמו"לנחת רוח כ

• 

 הוריהם  ולזכות

 קטן שיחיו ראדיפו יעקב  ת"הרה

 ץמוסקובי שיחיו מריםו משה ת"הרה

 זקניהם  ולזכות

 קטן  שיחיו חנהו שמואל הרב

 הבר  שיחיו אהל רחלו הלוי אלטר אברהם הרב

 מנדלסון תחי' צפורה מרת

 אמזלק שיחיו חנה יהודיתו אהרן' ר

 מוסקוביץ תחי' עדה מרת

• 

 מת שנילוי  ולע 

 קטןבת ר' שאול  רחל מנוחהמרת 

 מוסקוביץ ב"ר משה  ניסןר' 


