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פתח דבר

אנו מודים לה’ על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו, 
החתן התמים הרב ישראל ארי’ ליב, והכלה המהוללה מ’ חוה נעכא שיחיו.

לשמוח  שהואילו  ומכירים,  ידידים  המשפחה,  קרובי  לכל  והברכה  התודה 
בברכת  כולנו,  ואותנו  יחיו,  הזוג  את  ולברך  לבבנו,  שמחת  ביום  יחדיו  אתנו 

מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

על יסוד הנהגתו של כ”ק אדמו”ר מהוריי”צ נ”ע, שחילק “תשורה” בחתונת 
לכל  מיוחדת  תשורה  בזה  מוגשת  זי”ע,  הצדקנית  והרבנית  אדמו”ר  כ”ק 
שרובם  זי”ע,  אדמו”ר  כ”ק  כתבי  לקט  הכוללת  בשמחתנו,  המשתתפים 

מתפרסמים בזה לראשונה.

שליח זאקליקובסקי,  שי’  יהושע  אליעזר  ר’  להרה”ת  והברכה   התודה 
כ”ק אדמו”ר במאנרא, ניו־דזשערסי, על עריכת התשורה.



ויהי־רצון, אשר נזכה תיכף ומיד לקיום היעוד “מהרה ישמע . . קול חתן וקול 
כלה”, ואזי נזכה זעהן זיך מיט’ן רבי’ן דא למטה אין ַא גוף ולמטה מעשרה 

טפחים, והוא יגאלנו.

 משפחת לאזאר
מוסקבה, רוסיה

 משפחת איטצינגער
לונדון, אנגליא

 חמשה־עשר מנחם־אב, ה’תש”פ
קלארקס סאמיט, פענסילווייניא

ב”ה





 שער ראשון
מכתבים ומענות מהרבי
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 “ברכתי
 ברכת מזל טוב

מזל טוב”

 מכתב הרבי
לנישואי הורי החתן שיחיו

 מכתב הרבי
לנישואי הורי הכלה שיחיו
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א. פירות טובות בכל המדינה

]ה’תשל”א[

“ת”ח ת”ח ]=תשואות חן תשואות חן[ על הבשוט ]=הבשורות טובות[ ויה”ר ]=ויהי רצון[ 

שיהיו פירות טובות

בכל המדינה וכו’

אזכיר עה”צ להנ”ל ]=על הציון להנזכר לעיל[.

המצו”ב למל”ח ]=התרומה המצורפת בזה ִתנתן לקופת ה”מרכז לעניני חינוך”[”

בצד המכתב נרשם  ע”י המזכיר, היינו שמסר את המענה להנמען.
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ב.  תערוכת ציורים בארץ הקודש 

]ה’תשל”ב[

בקשת  עם  שמסיים  הרבי  אל  מכתבו  גליון  על  )פוטרפס(,  ליברמן  הענדל  חנוך  להרב  מענה 
“ברכת כ”ק שליט”א בכל הענינים בשמחה ובטוב לבב”. כנראה, שמכתבו כלל גם דו”ח מתערוכת 
המקומיים,  השלוחים  עם  בתיאום  הברית,  ארצות  ברחבי  שנים  באותן  עושה  שהיה  ציורים 
שהרבי עורר ע”ז,  בתור מיצג חינוכי לקרב את אחב”י על ידי ציורים יהודיים-חסידיים איכותיים 

ואותנטיים וכו’. וע”ז מציע הרבי שיערוך תערוכה גם באה”ק בתוככי עוד מדינות באירופא.

“בכלל, כדאי לעשות תערוכה גם באהקת”ו ]=בארץ־הקודש תבנה ותכונן[ – ובמילא,

בכדי למעט בהוצאות – ]יקיים התערוכה באה”ק[ בהמשך לתערוכה שבמק”א ]=שבמקום אחר[, 

אלא – שאין לעבור קו התאריך בימי הספירה,

לברר הזמן המתאים לתערוכה במדינות ההם

ולסדר נסיעותיו בהתאם.     אזכיר עה”צ.

להחזיר המצו”ב.”

בצד המכתב נרשם  ע”י המזכיר, היינו שמסר את המענה להנמען.
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ג.  זכות החינוך גם בלימודי חול

ניסן, ה’תשל”ב” לאשה מקסבלנקה, מרוקו, בו מאשר הרבי קבלת  מכתב מיום “ראש חודש 
שעוסקת  הגדולה  הזכות  על  אותה  מברך  הרבי  רסקין.  ליב  יהודה  הרב  השליח  ע”י  מכתבה 
בהדרכת בנות “בית רבקה”, גם אם הדרכתה היא בלימודי חול, כי גם בזה אפשר לנטוע בתלמידות 
כ”ק  “בשם  חתום  המכתב  פרטית.  והשגחה  עולם  בבורא  אמונה  השם,  אהבת  שמים,  יראת 

אדמו”ר שליט”א, מזכיר ניסן מינדל”.
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ד. כן יבשר טוב

]ניסן ה’תשל”ג[

מענה הרבי על גליון מכתבו של השליח במיניסוטה הרב משה יחיאל פעלער, בו שולח לרבי 
חוברת לחג הפסח שחילק בקהילתו, עם כתבה על מצות שמורה מנאום מר הערמאן וואק, 

ועוד.

“נת]קבל[ ות”ח ]=ותשואות חן[ כן 

יבש”ט תכה”י ]=יבשר טוב תמיד כל הימים[.

אזכיר עה”צ.”

בצד המכתב נרשם ע”י המזכיר “הודעתי”, היינו שמסר את המענה להנמען.
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ה. פירות טובות כל השנה

]שלהי אייר ה’תשל”ג[

נשי  אגודת  דו”ח מה”כינוס השנתי השמונה עשר של  גליון המכתב שכולל  על  מענה הרבי 
סיון  מברכים  ב”שבת  שהתקיים  קאנווענשאן”(,  יערליכע  18טע  פון  )“רעפארט  חב”ד”  ובנות 

כ”ג־כ”ה אייר ה’תשל”ג”

“נת]קבל[ ות”ח ]=ותשואות חן[. ויה”ר ]=ויהי רצון[ שיהיו

פירות טובות כל השנה”

בצד המכתב נרשם ע”י המזכיר “הודעתי”, היינו שמסר את המענה להנמען.

להעיר שנראה גם קרע באמצע הגליון מלמעלה, שהוא, כנראה, כפי מנהגו הק’ של הרבי, אחרי 
קריאת הדו”ח על הציון הק’.
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ו. תשואות חן על גודל הנחת־רוח

מכתב הרבי מיום “חמשה עשר באב, ה’תשל”ג”, אל “ההנהלה והמדריכים דהקייטנה בתלמוד 
תורה, בכפר חב”ד”. במכתב מביע הרבי את גודל הנחת רוח שנגרם לו מקבלת פרטי הדו”ח 
והצלחת פעולותיהם. הרבי מעוררם שיוסיפו על ההישגים ובמיוחד שזה קשור עם חינוך ילדי 

ישראל. הרבי מברך אותם שההוספה תרחיב את הצנורות לקבלת ברכת השם בכל המצטרך.

בשולי המכתב הוסיף הרבי: “ומצו”ב העתק מכתב כללי השייך להאמור”. המכתב נדפס באג”ק 
חכ”ח ע’ רצא־ד.
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ז. לשלוח לקוטי שיחות
]ה’תשל”ה[

“מהיר

אישור מהספרי’

לשלוח

לקוש ]=לקוטי שיחות[ או

כיו”ב ]=כיוצא בזה[”

מענה הרבי שנכתב על גבי חתיכת נייר 
שנקרעה ממעטפה של חבילת דברי דפוס, 

שהרבי קיבל מ”ישיבת מהר”ש ענגיל” 
בירושלים, בשנת ה’תשל”ה.

תלמידי הישיבה והכולל עסקו בהדפסת ספרי הרב שמואל ענגיל, אבד”ק ראדומישלא, 
שכנראה שלחו מפרי עטם אל הרבי. הרבי כותב על נייר המעטפה, אל המזכירות, שישלחו 
באופן מהיר, מכתב אישור מהספרי’ של הרבי על קבלת דברי הדפוס, ומוסיף, לשלוח להם 

תמורתם ספרי “לקוטי שיחות” או כיוצא בזה. 

ח. מרכז לעניני חינוך דכאן       
]שבט ה’תשל”ה[

מענה הרבי מחודש שבט ה’תשל”ה על גבי מכתב מנהל ”רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש” 
באה”ק, הרב משה סלונים.

המכתב ממוען אל מנהל ה”מרכז לעניני חינוך” בניו יארק, הרב חמ”א חדקוב, ובו שאלה בהנוגע 
להכנת חוברות־עזר לתלמיד ללימוד קריאת האל”ף־בי”ת, בצירוף קופסה עם פריטים לאימון 
עצמי של התלמיד, ותדריך למורה — האם יהיה בהו”ל של המל”ח או בהו”ל של הרשת בסיוע 

הכספי של המל”ח.

 “ההחלטה שייכת
להמל”ח ]=לה”מרכז לעניני חינוך”[ )דכאן(”
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ט. לדבר בגילוי לב עם ידיד

]ה’תשל”ה[

גליון מכתב השואלת, שיש לה ספק איך להחליט בקשר  מענה הרבי משנת ה’תשל”ה, על 
לשידוך. הרבי מציע לה שתי הצעות לעזור בהחלטתה: שתפגש עוה”פ, ובאם אח”כ עוד יהי’ 
לה ספק, שתדבר באופן גלוי־לב עם ידיד. הרבי גם מבקש שתודיע לו את שם האם של המדובר, 

בכדי להזכירו על הציון הק’ לברכה. 

“אפשר שלאחרי שתפגש עמו עוה”פ יתברר אצלה איך להחליט.

באם גם אז יהי’ איזה ספק – תדבר בזה גלוית לב עם ידיד

)הורי’ שי ?( ובהתאם להדיבור ושמיעת תגובת הידיד תחליט והשם יצליחה.

גם שם האם דהמדובר שי’

ואזכיר עה”צ.”

ליד המילים  היינו שמסר את המענה להנמענת.  “הודעתי”,  נרשם ע”י המזכיר  בצד המכתב 
וכתב, כנראה למסור לרבי מה  “גם שם האם דהמדובר שי’”, עשה המזכיר חץ,  שכתב הרבי 

שענה הנמענת: “תברר ותודיע”, היינו שהיא תברר שם אם המדובר ותודיע אותו לרבי.
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י. שלום אמתי רק בקיום רצון השם 

]ה’תשל”ה[

מענה הרבי משנת ה’תשל”ה, על גבי גליון מכתב הנמען באנגלית שלא הגיע אלינו. לפי המענה 
נראה לכאורה שכתב, שמתעכב מלחיות חיי תורה ומצוות כדי לא לפגוע בשלום בינו להוריו. 

“התורה נק’]ראת[ תו”ח ]=תורת חיים[ – 
 ואחד ]ה[טעמים העקריים 

– מפני שהיא הוראה בחיים, חיי יום יום – 
 ע”פ רצון השם נותן

התורה ובורא כאו”א מבנ”א ]=כל אחד 
ואחד מבני אדם[.           

בנוגע לתורה אמחז”ל ]=אמרו חכמינו 
 זכרונם לברכה[

שניתנה לעשות שלום בעולם ז.א. ]=זאת 
אומרת[ שסו”ס ]=שסוף סוף[ רק ע”י 

 ]=על-ידי[ קיום הוראותי’ בא
השלום האמתי והבר קיימא.    

ע”פ הנ”ל ]=על פי הנזכר לעיל[ מובן 
 שהוא היפך השכל

לומר – שלע”ע ]=שלעת עתה[ מתנהג 
 היפך רצון השם בתורתו, אבל לאחרי משך

זמן אמלא רצונו.    

כיון שכבוד או”א ]=אב ואם[ היא מצוה 
 גדולה, פשוט

שצ”ל כהנ”ל ]=שצריך להיות כל הנזכר 
לעיל[ )שמירת השו”ע ]=השולחן ערוך[( – 

 ביחד עם כיבודם בשלימות בכל
 הדברים שאין

שייכים לשו”ע.

אזכיר עה”צ”
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יא. סגולה להחלטות טובות וגדולות
]ד’ אלול, ה’תשל”ה[

ובנות חב”ד בארצנו הקדושה”,  נשי  כנס  ל”משתתפי  בכתב־יד־קודש של הרבי  לפנינו מברק 
ד’ אלול(,  ג’, ה’ אלול, ה’תשל”ה. המברק נדפס באגרות־קודש ח”ל עמ’ רפג־ד )בתאריך  מיום 
והושלם כאן על פי גוף כתב־יד־קודש. וראה באג”ק שם שהמכתב נמסר למרת סטערנא תחי’ 

גינזבורג שזכתה להיות הזוכה בגורל מטעם נשות חב”ד.

המברק נכתב על גבי גליון מכתבה של מרת חנה פעסיא סגל, כפר חב”ד, שכתבה לרבי בשם 
נשי ובנות חב”ד, על נייר המכתבים של “ארגון נשי ובנות חב”ד באה”ק ת”ו”, בתאריך כ”ו מנחם 

אב תשל”ה.

מהיר “

 לכל המשתתפות בכנס )1( 
השנתי של נשי ובנות חב”ד באה”ק 

תובב”א,

 הוי’ עליהן תחיינה,
ברכה ושלום רב!

 בהחודש אשר המלך, מלכנו הפועל 
ישועות בקרב הארץ, נמצא בשדה ומקבל 

 את כל היוצא 
לקראתו בסבר פנים יפות – 

מסוגלים ימים אלה להחלטות טובות 
 וגדולות בכל השייך לקיום 

מצוות המלך, כולל הציווי: לעבדו בכל 
מעשיך ובשמחה ובטוב לבב, במשך כל 

השנה.

וזכות מיוחדה ותפקיד מיוחד לנשי ובנות 
 ישראל בעניני טהרת המשפחה, 

כשרות האכילה ושתיה],[ הארת הבית 
 בנרות שבת, נר שמצותה תאיר )2(

 )2( כל הבית, כנר שרה אמנו, 
גם כל ימות החול, 

 וכנאמר חכמות נשים בנתה 
ביתה.

 ויהי רצון שתצליחנה להחליט 
כאמור ולקיימן בפועל ובהוספה, 

 * ומהן תראנה וכן
תעשינה רבות, 

 * וכל זה מתוך 
 בטחון חזק בהשם 
 שומר ישראל )3( 

 )3( אורו וישעו בכל 
 מקום שהם, ומתוך 

 מנוחה 
 ושלום 
אמתי.

 בברכת 
 הצלחה 

 ולכתיבה 
 וחתימה 

 טובה
 לשנה 
 טובה 

ומתוקה.

מ.ש.”
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המספרים שציין 
הרבי )1, 2, 3( 

הם סימן למזכיר 
שמקליד את 

המברק, הפנייה 
אל הקטע הבא, 

לסדרו במקומו.

אחר המילים 
“לכל המשתתפות 
בכנס” בא הציון 1, 
והרבי הקיף קטע 

ממכתבה וציין 
עליו “1”, להורות 

להוסיף קטע 
זה, “השנתי של 
נשי ובנות חב”ד 
באה”ק תובב”א“ 

במקום הציון. 

 בסוף העמוד
בא ציון 2, ואח”כ 

ציון 3.

הכוכביות בכתב־יד 
קודש - הם סימן 

להתחיל קטע 
חדש בהעתקת 

המברק.



צילום המברק 
כפי שהודפס 
בשעתו 
בכדי לחלקו 
למשתתפות 
הכנס
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 שער שני
ספר־תורה של משיח





23חמשה־עשר מנחם־אב ה’תש”פ

צדקנו” כידוע,  משיח  פני  לקבלת  תורה  ה”ספר  כתיבת 
)“משיח’ס ספר תורה”( החלה בשנת ה’תש”ב. מאז היה 
הספר תורה שמור בארון מיוחד בחדר שבסוף הפרוזדור של הקומה הראשונה 
של “770”, שהיה נקרא “ר’ שמואל’ס צימער” )חדר הרב שמואל הלוי לויטין(, 

בהשגחת ה”ועד ספר התורה לקבלת פני משיח צדקנו”.

ראה  ה’תש”ל.  חצות,  אחר  שבט,  יו”ד  בא,  פ’  ש”ק  בערב  התקיים  הסיום 
בארוכה תורת מנחם חנ”ט ע’ 35, 43 ואילך – השיחות, המאמר וסקירה קצרה 

על כתיבת הספר תורה, ועוד.

גם לאחרי סיום והכנסת הספר תורה, היתה ההוראה שספר זה ישאר שמור 
באותו ארון, ורק לעיתים מיוחדים היו מעבירים אותו לארון הקודש שבבית 

הכנסת הגדול למטה לקרוא בו בציבור. 

בזמנים אלו היו מכינים את הספר לפני כן, ומיד לאחרי הקריאה היו מחזירים 
מטלין  הכהן  ישעי’  הרב  הסופר  אותו  שהגיה  לאחרי  הקבוע  למקומו  אותו 
)ה’תר”ס-ה’תשנ”ו(. הרב מטלין שימש כסופר סת”ם של הרבי, וגם זכה לקבל 

“משלוח מנות” מהרבי בפורים.

ומועדים מיוחדים אלה,  נוהג קבוע, שלקראת שבתות, חגים  זה היה  בעניין 
היה הסופר הרב מטלין פונה אל הרבי בשאלה בכתב, האם יש לקרוא בספר 

תורה של משיח, והאם לקרוא בו את פרשת היום או המפטיר וכו’.

הרבי היה עונה בכתב־יד קדשו על גליון מכתבו ע”י שהדגיש התאריך או הקיף 
אותו או עשה חץ לעברו וכו’.

היו גם פעמים שהיה עומד ומחכה ליד חדרו הק’ של הרבי וביציאתו שאל על 
כך. 



לפנינו אוסף ממכתבים אלו אל הרבי עם המענות של הרבי עליהם – מהשנים 
ה’תש”ל-ה’תשמ”ג.



תשורה משמחת הנישואין 24

א. שבת יתרו 

]מוצאי שבת קודש פ’ בשלח )ה’תש”ל?([

“היות שבפרשת יתרו נכתבו עשרת הדברות ע”כ אני חפץ לקבל רשיון בשבת פ’ יתרו לקרות 
בס”ת של משיח”. 

הרבי הקיף המילים “רשיון . . משיח”, וכתב: “ויעשה כן”.
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ב. יום השני דחג השבועות

]ד’ סיון ה’תש”ל[

“אם כ”ק אדמו”ר שליט”א רוצה שיקראו בס”ת של משיח בשבועות הזה אז יואיל נא להודיע 
כדי שאוכל להגיהה אותה”. 

הרבי עשה חץ לפני המילה “רוצה”, והקיף תיבת “בשבועות”, כשמוחק האות “ב”, ועשה חץ 
לתחתית גליון המכתב, וכתב: “ביום השני”. צילום המענה נדפס ב”כפר חב”ד” גליון 892 ע’ 16.
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ג. פרשיות זכור, פרה, החודש ופורים

]ט’ אדר ה’תשל”ב[

“ימחול נא כ”ק אדמו”ר שליט”א לטרוח ולהשיב אם צריכים לקרות בספר של משיח בשבתות 
של פ’ זכור פ’ פרה ופרשת החודש ובפורים”. 

הרבי הדגיש המילים “פ’ זכור . . ובפורים”, ועשה חץ מתחת למילה הראשונה והאחרונה “פ’”, 
“ובפורים”.



27חמשה־עשר מנחם־אב ה’תש”פ

ד. ארבעה פרשיות ופורים

]כ”ו אדר א’, ה’תשל”ג[

“יואל נא כ”ק אדמו”ר לטרוח ולהשיב אם צריך לקרות בס”ת של משיח א( בשבת מברכים פ’ 
שקלים, בשחרית קריאת ויקהל או פ’ שקלים במנחה. ב( בשבת ויקרא פ’ זכור, בשחרית פ’ 

ויקרא או פ’ זכור. ג( בפורים שחרית. ד( בשבת צו פ’ פרה, בשבת צו או פ’ פרה”. 

הרבי הקיף המילים עם חץ: “פ’ שקלים”, “פ’ זכור”, “פ’ פרה”, הדגיש המילים “”בפורים שחרית”, 
והוסיף בכתב־יד קודש, בהדגישו: “ופ’ החודש.”. המענה נדפס באג”ק חכ”ח ע’ קמא.
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ה. כ”ף כסלו וחנוכה

]י”ב כסלו, ה’תשל”ד[

“ימחול נא כ”ק אדמו”ר שליט”א ולהשיב אם צריך לקרות בס”ת של משיח בשבת פ’ וישב 
כ’ כסלו, בשחרית ובמנחה, בכל ימי החנוכה, הקריאה של חנוכה, גם בראשי חדשים, ובשבת 

בשחרית, שבת במנחה”. 

מעל(  בעיפרון  )והעביר  לעבר  חץ  ועשה  אם”,  “ולהשיב  המילים  על  בעיפרון  העביר  הרבי 
המילים “צריך לקרות בס”ת של”.
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ו. יו”ד שבט

]מוצש”ק פ’ בא, ה’תשל”ד[

“ימחול נא כ”ק אדמו”ר שליט”א לטרוח ולהשיב אם צריכים לקרות בס”ת של משיח בש”ק פ’ 
בשלח יו”ד שבט, בשחרית ובמנחה”. 

הרבי הקיף בעיפרון את המילים: “לקרות . . ובמנחה”.
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ז. חג השבועות

]ג’ סיון, ה’תשל”ד[

“יואל נא כ”ק אדמו”ר שליט”א לטרוח ולהשיב אם צריכים לקרות בס”ת של משיח בשני ימי 
השבועות”.

“צריכים”,  המילים:  לעבר  עיגול  וחצי  חץ  ועשה  “אם”,  המילה  מעל  העיפרון  העביר  הרבי 
בהדגישו את המילים: “בשני ימי השבועות”.

ח. שבת הגדול, חג הפסח ושבת מברכים אייר           
]ז’ ניסן, ה’תשל”ה[

“יואל נא כ”ק אדמו”ר שליט”א לטרוח ולהשיב אם צריכים לקרות בס”ת של משיח בשבת פ’ 
צו בשבת הגדול, בשחרית ובמנחה, ביום א’ של פסח חמשה קרואים או מפטיר, ביום ב’ של 
פסח חמשה קרואים או מפטיר, בשבת חול המועד שבעה קרואים או מפטיר ובמנחה, בשאר 
או  קרואים  חמשה  פסח  של  שביעי  והקרבתם,  או  קרואים  שלשה  המועד  חול  ימי  שלשה 
מפטיר, אחרון של פסח חמשה קרואים או מפטיר, שבת מברכים פ’ שמיני בשחרית ובמנחה”.
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“אם צריכים”, ועשה חץ וחצי עיגול לעבר המילים בהדגישו  הרבי העביר העט על המילים 
אותם: “לקרות בס”ת של משיח”. גם העביר העט על כל הפעמים שנכתב “או מפטיר”, “או 
והקרבתם”, ועשה חץ לעבר המילים שלפניהם )היינו שיש לקרות כל הקרואים ולא המפטיר(.
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ט. שבת חזון, תשעה באב ושבת נחמו

]אדר”ח מנחם־אב, ה’תשל”ה[

“יואל נא כ”ק אדמו”ר שליט”א לטרוח ולהשיב אם צריך לקרות בס”ת של משיח בשבת חזון: 
בשחרית ובמנחה, בתשעה באב: בשחרית ובמנחה, בשבת נחמו: בשחרית ובמנחה”.

אחר  “צריך”.  המילה:  לעבר  עיגול  וחצי  חץ  ועשה  “אם”,  המילה:  על  העיפרון  העביר  הרבי 
והוסיף בכתב־יד  “בתשעה באב: בשחרית” עשה הרבי קו בעיפרון לעבר צד הגליון,  המילים 
קודש המילים: “)בלא הכתר(”, היינו שיוציאו הספר תורה מארון־הקודש לקריאה “בלא הכתר”.
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י. שבת נצבים־וילך וכל חודש תשרי

]כ”א אלול, ה’תשל”ה[

“יואל נא כ”ק אדמו”ר שליט”א לטרוח ולהשיב אם צריכים לקרות בס”ת של משיח, בשבת פ’ 
נצבים וילך, בשחרית ובמנחה, בראש השנה יום ראשון, בשחרית חמשה קרואים, במנחה, ביום 

שני של ראש השנה, בשחרית חמשה קרואים”.

הרבי העביר בעיפרון מעל המילים: “בשבת פ’ נצבים וילך, בשחרית, במנחה”, והוסיף בכתב־יד 
קדשו לפניהם התיבה “מתחיל”, ואחריהם כתב: “ועד לאחרי חודש השביעי כולו”. היינו, שיש 

לקרות “מתחיל משבת פ’ נצבים וילך, בשחרית, במנחה”, “ועד לאחרי חודש השביעי כולו”.
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יא. חנוכה, שבת מברכים שבט ויו”ד שבט
]ט’ כסלו, ה’תשל”ו[

“יואל נא כ”ק אדמו”ר 
שליט”א לטרוח 

ולהשיב אם צריכים 
לקרות בס”ת של 

משיח . . שבת פ’ וישב, 
בשחרית קריאה של 

חנוכה ובמנחה, כל ימי 
חנוכה ובתוכם שני ימי 
ראש חדש קריאה של 

חנוכה, בשבת חנוכה 
מקץ, בשחרית קריאה 

של חנוכה ובמנחה, 
שבת מברכים פ’ 

שמות כ”ג טבת, שבעה 
קרואים ובמנחה, י’ 

שבט יום ב’ שחרית”.

הרבי הקיף בעיפרון את כל הקטע, היינו לקרות בכל תאריכים אלו.

להעיר, שכנראה הזכיר במכתבו עוד תאריך/ים לפני 
אלו שלפנינו )מש”פ ויצא י”א כסלו — ש”פ וישלח 

ח”י כסלו(, והרבי קרע חלק זה ממכתבו, והשאיר רק 
החלק העליון שלפניו, והחלק התחתון, כשמחבר 

אותם ע”י סיכה. 
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יב. ארבעה פרשיות, פורים ושבת הגדול

]כ”א אדר ראשון, ה’תשל”ו[

“יואל נא כ”ק אדמו”ר שליט”א לטרוח ולהשיב אם צריך לקרות בס”ת של משיח בשבת פ’ 
]ו[ זכור  פ’  קריאת  בשחרית  ויקרא  פ’  בשבת  ]ו[במנחה,  שקלים  פ’  קריאת  בשחרית  ויקהל 

במנחה, בפורים בשחרית קריאת ויבא עמלק, שבת פ’ צו בשחרית קריאת פ’ פרה ]ו[במנחה, 
שבת פ’ שמיני בשחרית פ’ החודש ]ו[במנחה, שבת פ’ מצורע בשבת הגדול בשחרית ]ו[במנחה”.

הרבי העביר בעיפרון על המילים “אם צריך”, והקיף מעל המילים “לקרות בס”ת של משיח 
בשבת...” ולמטה לעבר המשך המכתב. 
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יג. חג השבועות

]אור ליום כ”ז אייר, ה’תשל”ו[

ולהשיב אם צריכים לקרות בס”ת של משיח בשבת  נא כ”ק אדמו”ר שליט”א לטרוח  “יואל 
במדבר שבת מברכים חדש סיון בשחרית שבעה קרואים או מפטיר ]ו[במנחה פ’ נשא, ביום 
 א’ דשבועות חמשה קרואים או מפטיר, ביום ב’ דשבועות בשחרית שבעה קרואים או מפטיר

]ו[במנחה פ’ נשא”.

“ביום א’ דשבועות חמשה קרואים...”, היינו שמשם עד  הרבי העביר העיפרון מעל המילים: 
“או  מפטיר”,  “או  המילים  ומחק  סיון(,  מבה”ח  במדבר  בשבת  )ולא  לקרות  יש  המכתב  סוף 
מפטיר”, היינו, שיש לקרות רק החמשה/שבעה קרואים ולא המפטיר. הרבי הוסיף בכתב־יד 
קודש “ו” היינו שיקרא גם “ובמנחה”, ומחק המילים “פ’ נשא” ]כנראה, מפני שאף שהקריאה 

במנחה הוא בפ’ נשא, אבל הוא יום ב’ דשבועות ולא שבת פ’ נשא[.
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יד. י”ב תמוז 

]ז’ תמוז, ה’תשל”ו[

“יואל נא כ”ק אדמו”ר שליט”א להשיב אם צריך לקרות בס”ת של משיח בשבת י”ב תמוז חוקת 
בלק בשחרית שבעה קרואים, ]ו[במנחה פ’ פנחס”.

הרבי הקיף בעיפרון מהמילים “לקרות בס”ת של משיח”, עד הסוף, ואחרי המילה “קרואים” 
הוסיף בכתב־יד קודש, ”ומפטיר”.
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טו. חג הסוכות, שמיני־עצרת, שמחת־תורה ושבת־בראשית
]ג’ תשרי, ה’תשל”ז[

יואל נא כ”ק אדמו”ר 
שליט”א לטרוח ולהשיב 

אם צריך לקרות בס”ת 
של משיח בא’ בסוכות 
בשבת קודש בשחרית 

שבעה קרואים או 
מפטיר, במנחה ברכה, 

ביום ב’ דסוכות חמשה 
קרואים או מפטיר, 

בכל חמשה ימים דחול 
המועד בשחרית ארבעה 

קרואים, שמיני עצרת 
בשבת קודש בשחרית 

שבעה קרואים או 
מפטיר, במנחה ברכה, 

בשמחת-תורה בשחרית 
חתן בראשית, בשבת 
פ’ בראשית בשחרית 

 שבעה קרואים ומפטיר
]ו[במנחה פ’ נח”.

הרבי הקיף בעיפרון את המילים: “לקרות בס”ת של משיח בא’ בסוכות...”, וכן לעבר המשך 
המכתב, ומחק המילים “או מפטיר”, “או מפטיר”, “או מפטיר”, בשלש הפעמים.
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טז. י”ט כסלו וחנוכה

]י”ד מרחשון, ה’תשל”ז[

יואל נא כ”ק אדמו”ר שליט”א לטרוח ולהשיב אם צריך לקרות בס”ת של משיח ביום כ’ מרחשון 
בשבת פ’ וירא יום הולדת אדמו”ר נש”ע בג”מ ]=נשמתו עדן בגנזי מרומים[ בשחרית ובמנחה, 
ביום י”ט כסלו שבת פ’ וישלח בשחרית ובמנחה, כל שמנת ימי חנוכה קריאה של נשיאים, 

בשבת חנוכה מפטיר, ובראש חדש חנוכה קריאה של רביעי”.

הרבי הקיף בעיפרון את המילים: “ביום י”ט כסלו...” עד הסוף, ולמטה בצד ימין עשה חץ לעבר 
כל הקטע המסובב בעיפרון. היינו, שבכ’ מרחשון שבת פ’ וירא לא לקרות.
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יז. חג הפסח

]ט’ ניסן, ה’תש”מ[

“יואל נא כ”ק אדמו”ר שליט”א לטרוח ולהשיב אם צריך לקרות בס”ת של משיח, יום א’ של 
פסח חמשה קרואים או מפטיר בחדש הראשון בפ’ פנחס, יום ב’ של פסח חמשה קרואים שור 
או כשב או מפטיר בחדש הראשון בפנחס, יום א’ דחוה”מ שלשה קרואים קדש או והקרבתם 
בפנחס, יום ב’ דחוה”מ שלשה קרואים אם כסף או והקרבתם בפנחס, יום ג’ דחוה”מ בשבת 
בשחרית שבעה קרואים ראה אתה או והקרבתם בפנחס, במנחה שלשה קרואים פ’ שמיני, יום 
ד’ דחוה”מ שלשה קרואים במדבר סיני או והקרבתם בפנחס, שביעי של פסח חמשה קרואים 

בפ’ בשלח או והקרבתם, אחרון של פסח חמשה קרואים בפ’ כל הבכור או והקרבתם”.

הרבי מחק בעיפרון שתי הקריאות של “או מפטיר...”, וגם שש הקריאות של “או והקרבתם...” 
ולא  ימי חג הפסח  ועשה חץ לעבר המילים שלפניו, היינו שיקראו כל הקרואים במשך כל 

המפטיר.
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חי. שבת הגדול 

]ו’ ניסן, ה’תשמ”ג[

“נא לטרוח ולהשיב לי אם צריך לקרות בשבת הגדול פרשה צו בס”ת של משיח”.

הרבי כתב בצד שמאל של המכתב מלמעלה בעיפרון: “כדאשתקד”.
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 הסופר הרב מטלין בעת הגהת “ספר תורה של משיח”
בקדמת בית הכנסת הישן, ”770” למטה
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 סופר־הסת”ם של הרבי,
הרב ישעי’ הכהן מטלין



לזכות

החתן הרה"ת ישראל ארי' ליב והכלה מרת חוה נעכא שיחיו

לאזאר

לרגל נישואיהם בשעטומו"צ

יום רביעי, חמשה־עשר מנחם־אב, ה'תש"פ

קלארקס סאמיט, פענסילווייניא



נדפס ע"י ולזכות הוריהם

הרה"ת ר' שלמה דובער פנחס וזוגתו מרת חנה שיחיו לאזאר

הרה"ת ר' אליקים געציל וזוגתו מרת בתי'ה חנה שיחיו איטצינגער

זקניהם

הרה"ח הרה”ת ר' משה וזוגתו מרת העניא יהודית שיחיו לאזאר

מרת רבקה שתחי' זאיאנץ



מעלת ט"ו באב 
על כל ט"ו בחדש, שזהו רק 

בהגילוי,  השלמות 
רק  היא  מקום  מכל  אבל 
בחינת מקבל, אבל בט"ו באב 

בקביעות,  בה  האור 
ערך  לפי  היא  שהעליה  לפי 

עוצם הירידה...

“היום יום”, ט”ו מנחם־אב


