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 ב"ה.
 דבר פתח

הילולא החמשים וחמש של -ו' תשרי הבעל"ט, יום היארצייטש"ק    לקראת
 הרבנית הצדקנית מרת חנה נ"ע זי"ע, אמו של כ"ק אדמו"ר שליט"א,

", הכולל את ב"שנתה' –מענות קודש הננו מוציאים לאור בזה ליקוט "
 . ב"שנתה'מענות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א שכתבם במשך שנת  

 * 

"פון איין תורת נשיא דורנו גייט מען צו נאך א תורת נשיא דורנו" )שיחת 
בלתי מוגה(. כמה "חלקים" ישנם לתורת נשיא דורנו  –ש"פ תזו"מ תנש"א 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א.

"א, "חלק" מיוחד ישנו, בין החלקים השונים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט
", הם אלפי המענות אשר כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מענות קודשוהוא: "

 במענה להשואלים:

החל מהשנים הראשונות לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א, הנה לצד 
ה"אגרות" ששלח להפונים אליו, נענו רבים מהמכתבים ע"י כ"ק אדמו"ר 

לאחר מכן נמסרים הדברים שליט"א בכתב יד קדשו על מכתב השואל, כאשר  
 להנמען.

לאלו הנמצאים  –בעוד ובשנים הראשונות הי' זה באופן מצומצם )בעיקר 
בסמיכות מקום(, הנה ככל שעברו השנים הלך הדבר והתרחב יותר ויותר, עד 

 שהי' לאופן העיקרי בו עונה כ"ק אדמו"ר שליט"א להכותבים אליו.

, עיקריחלק  –על אף היותו של "חלק" זה בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 נדמה, כי חלק זה אין מוסבת תשומת הלב אליו ככל הדרוש.

טעם העיקרי לדבר הוא, ככל הנראה, כיון שמפוזרים מענות הקודש על פני 
כמה וכמה מקומות שונים, ועד עתה לא נמצא להם גואל שילקטם לפונדק 

 אחד.

ליקוט מענות "לליקוט שלפנינו    מובאנו למלאות בליקוטים אלו. קדצורך זה  
 –ליקוט מענות קודש ו" ",תש"נ –ליקוט מענות קודש , ""תשמ"ט –קודש 

 ",נש"את

ובתכניתנו להוציא ליקוטים נוספים מסוג זה, להרוות צמאון אנ"ש 
 והתמימים.

* 
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שבידם לפרסום תודתנו נתונה לכל אלו שהואילו למסור את מענות הקודש  

 בליקוט זה, וזכות הרבים תלוי' בהם.

וכאן המקום לבקש בבקשה כפולה ומכופלת מכל מי שיש בידו מענות 
קודש שטרם פורסמו, למוסרם לידי המערכת על מנת לפרסמם בליקוטים 

 יבואו, ויהיו בזה ממזכי הרבים.

 .likkutkatyak@gmail.comכתובת הדוא"ל של המערכת: 

* 

יחוס וירחם השי"ת עלינו, ונזכה להתראות עם כ"ק אדמו"ר ויהי רצון ש
שליט"א תיכף ומיד ממש, מלך ביפיו תחזינה עינינו בהתגלות מלכותו לכל באי 

 עולם, תיכף ומיד ממש.

 מערכת "ליקוט כתבי יד קודש" 

 "פ , ה'תשו' תשריוילך ועש"ק 
 כ"ק אדמו"ר שליט"א  שנת השבעים לנשיאות

 ברוקלין, נ.י. 
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 כתי"ק מיצילו
 –פרסום ראשון  –

 
 קו לקמן מענה  
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  מענה קי לקמן 
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 שנ"בתה' – שמענות קוד
 

 א

 ]ג' תשרי, צום גדלי'[

 מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית שכתבו: "מצו"ב פראוו
של ההזמנה על הכינוס השלושים ושש של צעירי אגודת חב"ד,  [טיוטא]=

והקבלת פנים עבור האורחים החשובים שבאו מכל קצוי תבל להסתופף 
בצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, שתהי' בהצלחה רבה וכו' ובאופן לכתחילה 

. והעתקת המזכיר, באדיבות מערכת 106אריבער" )"בית חיינו" גליון 
 הספר "ועבדי דוד"(:

 ]שתהי' בהצלחה רבה וכו' ובאופן לכתחילה אריבער[ והענין והזמ"ג

 אזכיר עה"צ

 

 ב

 ]ה' תשרי[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שבישר ע"ד מציאת אבנים טובות 
 וביקש ברכה )מהעתקה(:

 ויבש"ט בפרט ובכלל הענינים גרמי.

 

 ג

 ]עשרת ימי תשובה[

( בקשר לכינוס 1]בין השאר: )פרטי על הדוחו"ת דימים אלו -מענה כללי
( להשליח ר' מנחם 2(; )496נשי ובנות חב"ד באה"ק )"כפר חב"ד" גליון 

מענדל ראסקין שביקש ברכה עבור ארגון "שמחת בית השואבה" במקומו 
להצלחה להחדיר בהמשתתפים את ענין הגאולה  –קאט לאק מאנטרעאל 

 ט([:ושיהי' מזג אויר נעים )תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת
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 ובהוספה 

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'. 

 –והזמ"ג שנכנסו 

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 )ה(ב)כל( ב)פלאות( נ

 חתימה וגמר חתימה טובה.

 אזכיר עה"צ.

 

 ד

 ]עשרת ימי תשובה[

לר' אליהו בוקובזה שביקש הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א לספר מענה 
 , והעתקת המזכיר(:115שמו"ל )"בית חיינו" גליון 

 אין נהוג נתינת הסכמות "מבית הרב" ואין מקום לשינויים וכו'   כמפורסם

 בכלל שייך ל)ועד( רבני אנ"ש שליט"א –כ"ז 

 אזכיר עה"צ

 חוגמח"ט כולל בשו"ט

 

 ה

 ]ח' תשרי[

לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מעניני שלימות הארץ מענה 
 )מהעתקה(:

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה והזמ"ג וכו' 
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 ו

 ]ועש"ק האזינו, י"ב תשרי[

מענה להשליח ר' אברהם אלטיין )תשורה אלטיין ט"ו סיון תשע"ח. 
 והעתקת המזכיר, באדיבות הנמען שי'(:

ברכו בזרעא חייא וקיימא [ במכתבו כתב ע"ד משפחת מקורבים שלא נת1]
 ומתכננים לעשות הזרעה מלאכותית ומבקשים ברכה.

" ]=הזרעה In Vitroכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את התיבות "
 מלאכותית[, וכתב:

 פס"ד רב מומחה

 דעת השו"ע בזה

 [ במכתבו ביקש ברכה עבור שלשה משפחות מקורבים.2]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 והתפילין שלהם. אזכיר עה"צ.בדיקת המזוזות 

 

 ז

 ]ערב חג הסוכות[

מענה בקשר לקובץ "אור המגדל" היו"ל ע"י תלמידי ישיבת אור אלחנן 
 (:156חב"ד לאס אנדזשעלעס )ס' יומן "ימי ברכה" ע' 

 נת' ות"ח ת"ח ויה"ר שתהא בהצלח"ר כנ"ל. אעה"צ.

 

 ח

 ]תשרי[

מתפילות יום הכיפורים מענה להשליח ר' יהודה ליב אלעווסקי על דו"ח 
ע"י  –לראשונה בהיסטורי' של העיר  –שהתקיימו בעיר סאלאן אוהיו 

השליח ר' משולם זושא זאב גרינבערג, לאחר שנפתח שם בית חב"ד חדש 
 (:244לפני ראש השנה )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ותהא להצלחה בהמשך הלוך ואור בכ"ז.

 אזכיר עה"צ.



ה'תשנ"ב –מענות קודש    8 

 
 ט

 ]תשרי[

 (:106שרוצה לנסוע בשליחות )"בית חיינו" גליון  מענה לא' שכתב

בכל עניני שליחות אם צריך להיות התיעצות צריך להיות הנהלת אגודת 
 חב"ד וצעירי אגודת חב"ד, אזכיר עה"צ.

 

 י

 ]תשרי[

מענה להשליח ר' יוסף לסקר שכתב ע"ד אסון שאירע בא' המשפחות בעירו 
 (:106ליון יהוד אה"ק שבנם הקטן נפטר )"בית חיינו" ג

 בוודאי סידרו אמירת קדיש.

 אזכיר עה"צ.

 יא

 ]תשרי[

עבור חוג לומדות תורה  –מענה למרת סימא רלב"ג על בקשת ברכה 
בשכונת קרית היובל בירושלים עיה"ק, עבור חוג לומדות חסידות שע"י 
"היכל מנחם" בירושלים עיה"ק, ועבור תלמידות בית הספר "בית חנה" 

 (:109עיה"ק )"בית חיינו" גליון בירושלים 

 נתקבל ות"ח והזמ"ג לבשו"ט והענינים.

 

 יב

 ]תשרי[

מענה להת' נחום תמרין שהגיע ממוסקבא לחצרות קדשנו לחג הסוכות 
והביא עמו ארבעה ספרים ישנים מבית הכנסת שם )"בית חיינו" גליון 

110:) 

 כפשוט, ה"ז פדיון של ד' שבוים. 

 

 



ה'תשנ"ב –מענות קודש  9   

 
 יג

 ]תשרי[

להטנקיסטים דניידות חב"ד באה"ק על מכתבם בו איחלו כתיבה מענה 
וחתימה טובה, וביקשו שיגאלנו כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח תיכף 

 (:227ומיד ממש ויוליכנו קוממיות לארצנו )ס' "ימי בשורה" ע' 

 וכל המברך מתברך כו'. חה"ס שמח כו'.

 אזכיר עה"צ

 

 יד

 ]תשרי[

תב בקשר להכנסת ארבעה חברים חדשים מענה לר' שלמה מיידנצ'יק שכ
באגו"ח באה"ק, שמקווה שכעת עם הכנסת ארבעת החברים הצעירים 

 ישתפר המצב באגו"ח )מהעתקה(:

 תשנ"ב)כל מכל כל(. –בודאי סו"ס יתדברו עסקני בינם לבין עצמם 

 

 טו

 ]חול המועד סוכות[

חתימות ( על 1פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר: )-מענה כללי
מאתיים משתתפות בהתועדות שמחת בית השואבה שכתבו שמקבלות על 
עצמן ללמוד עניני משיח גאולה ולעשות כל מה שביכולתן להביא להתגלות 

( לר' יוסף 2(; )235כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח )ס' "ימי בשורה" ע'  
ין יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי מעניני עסקיו ובקשר למודעה שמכ

 לאומות העולם ע"ד משיח )מהעתקה([:

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה 

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל 

 המוסיף מוסיפין לו
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 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'. 

 שנכנסנו לחג האסיף, –והזמ"ג 

 זמן שמחתינו,

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 )ה(.ב)כל( ב)פלאות( נ

 אזכיר עה"צ

 

 טז

 ]חול המועד סוכות[

מענה לר' ישראל דוד נחשון שכתב שביקשוהו לדבר בעניני גאולה ומשיח 
 (:234בפני דוברות עברית ומבקש ברכה להצלחה )ס' "ימי בשורה" ע' 

 אזכיר עה"צ.

 

 יז

 ]אור לכ"ה תשרי[

מענה לר' ישראל דוד נחשון שכתב שביקשוהו לדבר בענין מלך המשיח 
בכינוס נשי ובנות חב"ד במוצש"ק בראשית, ומבקש ברכה  והגאולה

 (:238להצלחה )ס' "ימי בשורה" ע' 

 אזכיר עה"צ.

 

 יח

 ]כ"ה תשרי[

מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב שביקש ברכה עבור שליח שיש לו 
בעיות בפרנסה )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען 

 בו(:שי' וזכות הרבים תלוי' 

 בדיקהת"פ והמז' שלהם אזכיר עה"צ.
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 יט

 ]ועש"ק בראשית, כ"ו תשרי[

מענה להשליח ר' משה יחיאל פעלער על מכתבו בו כתב ע"ד כו"כ דברים 
בלתי רצויים ל"ע. בסיום מכתבו כתב: "בנוגע להפעולות של ימי חג 
הסוכות, שמחת בית השואבה, ושמחת תורה שנתקיימה בקהילתינו . . 

 (:248ומן "פאקס א שיחה" גליון בשמחה" )י

 נת' ות"ח

( מסתפק בשלשה תיבות –דוקא בעניני שמחה )שצ"ל פורצת גדר 
 ]נתקיימה בקהילתינו בשמחה[

 אזכיר עה"צ.

 

 כ

 ]ועש"ק בראשית, כ"ו תשרי[

 מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי )ס' "מקדש מלך" ח"ג ע' קצג(:

י' ומעולם לא היתה כזאת איני יכול להיות סרסור בין אנ"ש ש כפשוט
 ואינו שייך לשנות.

 

 כא

 ]ועש"ק בראשית, כ"ו תשרי[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב בנוגע לגביר מסויים שעומד עמו 
בדברים, וע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אינו נכנס עמו לשותפות: 

אל"ף "נפגשתי עם . . והוא רצה דוקא שותפות, כמובן שעניתי לו לא עם 
 רבתי, ומקווה שנכון עשיתי, וה' יעזור בעזהי"ת" )מהעתקה(:

 ]וה' יעזור בעזהי"ת[ כפשוט]ומקווה שנכון עשיתי[ 

 והזמ"ג לבשו"ט.
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 כב

 ]מוצש"ק בראשית, כ"ז תשרי[

מענה ל"ועד סיום הרמב"ם" על ההודעה ע"ד סיום הרמב"ם העולמי )"בית 
 , והעתקה(:109חיינו" גליון 

 נתקבל,

 ויהא בהצלחה רבה,

 כו' מאדויהא בהצלחה רבה 

 והענין, והזמן גרמא.

 אזכיר עה"צ.

 

 כג

 ]שלהי תשרי[

מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד שהכניסו את המודעה המזמינה לכינוס 
התעוררות להבאת המשיח ע"י תורה ותפלה וצדקה, שיתקיים ביום 

. ס' "ימי בשורה" ע' 249אדר"ח מרחשון )יומן "פאקס א שיחה" גליון 
237:) 

 אביא בעז"ה המצו"ב עה"צ והזמ"ג.

 

 כד

 ]שלהי תשרי[

מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד שכתבו ע"ד כינוס ההתעוררות להבאת 
המשיח שעורכים, וכתבו שהכינוס מתקיים בזכות העידוד שנתן כ"ק 
אדמו"ר שליט"א בעת חלוקת ה"לעקאח" בהושענא רבה )ס' "והוא 

 (:41ע' יגאלנו" 

 ויהא בהצלחה רבה, והזמ"ג והענינים. אזכיר עה"צ.
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 כה

 ]תחלת תשנ"ב[

הביניים ותיכון "בית חי' מושקא" בקריות אה"ק -מענה לתלמידות חטיבת
על ההודעה ע"ד עריכת התועדות קבלת פנים להחוזרות מביקורן בחודש 

 (:116תשרי בחצרות קדשנו )"בית חיינו" גליון 

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה. אזעה"צ.נתקבל ות"ח, 

 

 כו

 ]תחלת תשנ"ב[

הביניים ותיכון "בית חי' מושקא" בקריות אה"ק -מענה לתלמידות חטיבת
על ההודעה שפתחו את שנת הלימודים לאחר קשיים מרובים )"בית חיינו" 

 (:116גליון 

 ויהא בשעה טובה ומוצלחת בכל אזכיר עה"צ.

 

 כז

 ]תחלת תשנ"ב[

למרת רחל דוואשא אלטיין שביקשה הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א מענה  
לרעיון עריכת והדפסת זכרונות אבי' ר' ישראל דזייקאבסאן ע"ה בקשר 
להצלת אדמו"ר מהריי"ץ ממדינת פולין בעת מלחמת העולם השני' )ריש 

 "(:Out Of The Infernoס' "

 הסכמה ויתירה מזה נתינת יישר כח רב

 בקריאת הנ"ל כמה וכמהובפרט שבודאי ילמדו 

 ובמיוחד בנוגע לעסקנות נחוצה אמיתית ובפרט חבדי"ת

 

 כח

 ]תחלת תשנ"ב[

מענה לר' יעקב יהודה ארי' ליב זאיאנץ ור' שניאור זלמן יצחק יהושע 
. והעתקת 865חאנין שהכניסו נ"ב ספרי תניא שהדפיסו )"בית משיח" גליון  

 שי' חאנין(: המזכיר, באדיבות ר' שניאור זלמן יצחק יהושע
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 בשנת )תש(נב.

 תוצאות בדהתפוהמ"ז.

 ע"ד התניא'ס

 מזה פשוט עוד יותר . . עד כמה חשוב הענין וק"ל.

 אזכיר עה"צ.

 

 כט

 ]תחלת תשנ"ב[

מענה להשליח ר' ישראל יוסף גרוזמן שכתב בקשר לחינוך בנו שבגיל בר 
מצוה )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' חיים שי' 

 סלונים וזכות הרבים תלוי' בו(:

בהתייעצות בידידים מבינים )כולל רב פוסק דינים בנוגע לחינוך יוצאי 
 חלציו שי'(. אזכיר עה"צ.

 

 ל

 ]ער"ח מרחשון[

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שכתב בקשר להחזרת ספרי 
רבותינו נשיאינו הנמצאים בספריית לנין במוסקבא )יומן "פאקס א 

 (:248שיחה" גליון 

ויה"ר שסו"ס תהא גאולה זו עם גאולת שאר ענינים מיד לגאולה 
 בפו"מהאמיתית והשלמה 

 אזכיר עה"צ.

 

 לא

 ]ער"ח מרחשון[

מענה לר' יצחק שפרינגער על דו"ח מהוספות בתומ"צ )"בית חיינו" גליון 
 . תשורה אופן יו"ד אלול תשס"ה(:110

 נת' ות"ח ת"ח אזכיר עה"צ.
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 לב

 ח מרחשון[]ער"

מענה להשליח ר' חיים שאול שטיינמעץ על דו"ח )תשורה גוטניק בדר"ח 
 אלול תשע"ד(:

 נת' ות"ח.

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה כו'. 

 אזכיר על הציון.

 

 לג

 ]ער"ח מרחשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מעניני שלימות הארץ 
 )מהעתקה(:

בעיגול את מה שכתב: "ויה"ר שנשמע בשו"ט כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן 
מאה"ק וינהיג הקב"ה הענינים לטובת עם ישראל )ונראה לעיני כל שלב 
שרים ומלכים ביד ה'( ויבטלו כל הלחצים וכו' מתאים לשנת אראנו 

 בה", וכתב:-נפלאות בכל

 נת' ות"ח

 אזכיר עה"צ

 

 לד

 ]אדר"ח מרחשון[

 –רשימת התלמידים השלוחים מענה לר' דוד ראסקין שהכניס את 
לישיבת "תורת  –מישיבת "אהלי תורה" וישיבת תו"ת דמאריסטאון 

אמת" בירושלים עיה"ק וישיבת "אחי תמימים" באסטאן )"בית חיינו" 
 . והעתקה, באדיבות מערכת הספר "ועבדי דוד"(:109גליון 

 בשעה טובה ומוצלחת
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 לה

 ]בדר"ח מרחשון[

שכתב: "ברצוני לבקש עצתו וברכתו של כ"ק מענה לר' אליהו עזאגווי 
אדמו"ר שליט"א, ברשותי פיסת אדמה ברחובות אמפייר וטרוי, וקיבלתי 
ברכתו של הרבי לבנות לפני שנתיים בערך ומשום מה לא יצא לי לבנות, 
ועכשיו אני רוצה לבנות בנין מגורים אבל אנשים שאתם התייעצתי נגד זה 

עכשיו הן מצד המצב הכלכלי שהזמנים לא   ואמרו לי זה לא זמן טוב לבנות
טובים, ולאנשים אין כסף לקנות עכשיו, והן בגלל האירועים האחרונים 
שקרו בקרונהייטס. ובאם תשובתו תהיה לבנות אבקש ברכתו" )יומן 

 , והעתקה(:252"פאקס א שיחה" גליון 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "טוב לבנות עכשיו" ותיבת 
 כתו", וכתב:"בר

 אזכיר עה"צ.

 

 לו

 ]בדר"ח מרחשון[

מענה למר מרדכי שאול לנדא בקשר להו"ל ספר מדריך לשלוחים להצלחה 
 Shluchim’s Manual for Successful Fundבגיוס כספים )ריש ס' "

Raising:)" 

 עבודה ופעולות,  עמוסיםהשלוחים שי' 

 וכו'טובות  בכללהצעות הנ"ל 

וישנם כו"כ שיש להם גישה   מלאהבכ"ז יש כו"כ שירצו דוקא בעצמאות  
 שונה לאיזה פרטים והביאום לפועל ושבעים רצון וממשיכים,

שיבוא או מהעוזרים בקשר עם  –ולכן דרכי נועם בההצעות הנ"ל 
 מכיריהם מבין השלוחים ויציעו הנ"ל וכו'. 

שיכולה להתפרש  –ולפענ"ד אינו ענין שיבוא בתור הוראה ממני וכיו"ב 
 בתור פקודה ומחייבת וכו'. 

 והמקבלים לא ירגישו חפשים לשנות פרטים וכו'. 

 אזכיר עה"צ.
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 לז

 ]ב' מרחשון[

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את הדברים שנמסרו בעת ה"יחידות 
תשורה פוטערפאס ג'  –כללית" דיום ג' אדר"ח מרחשון )מצילום כתי"ק 

 סיון תשע"א(:

 נתות"ח

 

 לח

 ]אור לג' מרחשון[

ע"ד נסיעתו עם בנו לישיבת  –מענה לר' ישראל דוד נחשון על דו"ח שכתב 
תו"ת דמאריסטאון )בהמשך להוראה שקיבל(, בקשר לשיפוץ קברי 
צדיקים ברוסיא, וע"ד נאומו בכינוס נשי ובנות חב"ד בענין מלך המשיח 

והעתקה,  .241והגאולה שקיבל הדים חיוביים וכו' )ס' "ימי בשורה" ע' 
 באדיבות הנמען שי'(:

 אזכיר עה"צ.

 

 לט

 ]ה' מרחשון[

מענה להשליח ר' יהודה ליב אלעווסקי שכתב שמביא שני אחים לחלוקת 
 (:249הדולרים דיום ראשון )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 א( הנהגה יומית שלהם תהא מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים.

 והמזוזות שלהם.ב( בדיקת התפילין 

 ג( אזכיר עה"צ לתוכן המכתב.

 מהביקור כאן. –ד( הבפו"מ 

 

 מ

 ]ה' מרחשון[

מענה בקשר לפעילות בעיר טשקנט )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה 
 לראשונה באדיבות ר' חיים שי' סלונים וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ולאח"ז יתדברו ביניהםיתדברו עסקני אנ"ש 
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 מא

 מרחשון[]תחלת 

מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד על דו"ח מכינוס ההתעוררות להבאת 
בו דובר בין השאר ע"ד הצורך לעורר את מדת המלכות  –המשיח שערכו 

של המלך ע"י קבלת המלכות, הכח המיוחד והחובה של נשי ישראל להבאת 
הגאולה, והחשיבות המיוחדת של המכתב והחתימות לקבלת המלכות של 

. ס' 249"ר שליט"א מלך המשיח )יומן "פאקס א שיחה" גליון כ"ק אדמו
 (:239-40"ימי בשורה" ע' 

 אזכיר עה"צ עוה"פ

 ל)המשך( הצלחה רבה ונפלאה

 בכל מכל כל וכו'.

 

 מב

 ]תחלת מרחשון[

" ואביו רוצה 770מענה לא' התמימים שכתב שרוצה להשאר ללמוד ב"
 :(249שילמוד באה"ק )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 במקום שלבו חפץ.

 

 מג

 ]תחלת מרחשון[

מענה לא' התמימים ששאל איפוא ללמוד בשנה זו )יומן "פאקס א שיחה" 
 (:249גליון 

 כהנהלת הישיבה בה למד ע"ע בדהתוהמ"ז אזכיר עה"צ.

 

 מד

 ]תחלת מרחשון[

מענה להרב שניאור זלמן הלוי לאבקאווסקי שכתב ע"ד ה"כינוס תורה" 
 (:249והי' בהצלחה )יומן "פאקס א שיחה" גליון    שמח"ת  שנערך באסרו חג

 והזמ"ג והענינים אזכיר עה"צ. ובהוספהשתהא פענ"מ 
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 מה

 ]תחלת מרחשון[

מענה להרב משה הבלין על דו"ח מפעילות שנערכה בחודש תשרי עם עולים 
 (:249חדשים בארגון ישיבת תו"ת דקרית גת )יומן "פאקס א שיחה" גליון  

 להוסיף עוד בכ"ז וכיו"בוהזמ"ג עוד 

 אזכיר עה"צ.

 

 מו

 ]תחלת מרחשון[

 (:249מענה להשליח ר' משה שמואל אוירכמן )יומן "פאקס א שיחה" גליון  

[ בקשר להזמנה ל"דינר" השנתי של רשת מפעלי חב"ד בקריות אה"ק 1]
 שהכניס, כתב:

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה ונפלאה וכו'

 שליט"א עבור ה"דינר", כתב: [ בקשר לבקשת מכתב מכ"ק אדמו"ר2]

 כמה פעמים הי' מכתב כזה בעבר?

 

 מז

 ]ו' מרחשון[

מענה להת' ברוך גורין מתלמידי ישיבת תו"ת דמוסקבא שכתב שרוצה 
לעבור ללמוד במקום אחר, ושואל האם לעבור ללמוד בניו יארק או באה"ק 

 סלונים(:. והעתקה, באדיבות ר' חיים שי' 111)"בית חיינו" גליון 

 וימשיך שם ויוסיף עי"ז חיות בכל התלמידים שי' שם ה' יצליחם

 אזכיר עה"צ.

 

 מח

 ]אור לז' מרחשון[

מענה לר' יצחק שפרינגער על דו"ח מהוספות בתומ"צ )"בית חיינו" גליון 
111:) 
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 ]אור לז' חשון הי' תהא שנת נפלאות בכל[ נת' ות"ח והזמ"ג

 אזעה"צ.

 

 מט

 ]ז' מרחשון[

ת רות שרה באכער שכתבה ע"ד הצעת שליחות בעיר דורבן דרום מענה למר
אפריקא, וציינה כמה וכמה מעלות וחסרונות בהעיר )יומן "פאקס א 

 (:249שיחה" גליון 

 [ על ההצעה ושם העיר "דורבן", כתב:1]

 ויהא בשעטו"מ.

 [ סימן קו תחת תיבת "מקוה" )שציינה כאחת המעלות בהעיר(.2]

 " ]=חסרונות[, וכתב:Disadvantagesת "[ סימן בעיגול תיב3]

לקיים רצון  דשםהיהודים  לחנך שםזהו זכותה ושלימותה ושליחותה 
 השם בשלימות ואזכיר עה"צ.

 

 נ

 ]ז' מרחשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב שעשה עסק עם חברת 
 "פלוטוניק" בנוגע לזהב, ומבקש ברכה )מהעתקה(:

 בהנ"ל ובהקדם.אזכיר עה"צ לבשו"ט 

 

 נא

 ]ט' מרחשון[

שכתב דו"ח מפעולותיו בצירוף אלבום  שמואל בקרמן 'להשליח רמענה 
 (:111תמונות )"בית חיינו" גליון 

 והמצו"ב נת' ות"ח ת"ח

 היוםויוסיף בבשו"ט ומתאים לפרשת 

 לך לך גו' )ועד אשר( אראך
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 שיראה וינצל כוחות עצמו

 וכו'. ובמילא יתגלו גם כוחותיו הנעלמים וכו' 

 אזכיר עה"צ.

 

 נב

 ]ועש"ק לך, יו"ד מרחשון[

מענה להמזכיר רחי"ק ששאל בקשר להדפסת "ספר השלוחים" כרך ד 
המוקדש למפתחות לכרכים הקודמים: "מההתעוררות שבטח תהי' אי"ה 
מכרכי ספר השלוחים בעת הכינוס העולמי של השלוחים שיתקיים בקרוב 

ל, יש לקוות שבמשך חודש או בימי ש"ק פ' חיי שרה מבה"ח כסלו הבע"
חודשיים שאח"כ יתקבלו כאן עוד הרבה תמונות של המוסדות שלא ענו 
לנו ע"ע, וכן תמונות ממוסדות חדשים ושלוחים חדשים וכו', באופן 
שיתוספו לערך כמאה עמודים חדשים או יותר לספר השלוחים לכרך של 

מה לספרים מילואים )וכמו שהורה כ"ק אדמו"ר שליט"א להזכיר בההקד
הנ"ל שכבר נדפס(. והנני שואל: א( אם להדפיס הכרך הרביעי של 

, או ב( לחכות עד שיתקבלו עוד תמונות 140המפתחות כמו שמוכן עתה בן 
וכו' כנ"ל ולצרפן להכרך הרביעי שיהי' כרך של מילואים ומפתחות ביחד" 

 תשורה ליפסקר ח"י סיון תשע"ג(: –)מצילום כתי"ק 

ט"א סימן קו מחיקה על מה שכתב "אם להדפיס הכרך כ"ק אדמו"ר שלי
עמודים", וסימן בעיגול  140הרביעי של המפתחות כמו שמוכן עתה בן 

 ובחץ את מה שכתב "לחכות עד שיתקבלו עוד תמונות".

 

 נג

 ]ועש"ק לך, יו"ד מרחשון[

מענה להשליח ר' מנחם מענדל יוניק שכתב שהלך לבתים פרטיים בשכונת 
ריטשמאנד בלאנדאן וערך עמהם "קידוש לבנה", בהמשך להוראת כ"ק 

. 248אדמו"ר שליט"א בהתועדות ש"פ נח )יומן "פאקס א שיחה" גליון 
 (:649"כפר חב"ד" גליון 

 וקיבל עמהם בשעת מעשה פני השכינה, אזכיר עה"צ.
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 נד

 ]ועש"ק לך, יו"ד מרחשון[

שכתב: "מצורף מודעה ברוסית בענין מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק 
 משיח לפרסם בעתון שם, וכן מכינים עוד מודעה" )מהעתקה(:

אזכיר עה"צ לכהנ"ל כולל שיקויים בו לך לך מהרגילות וכו'  –נתות"ח 
על הרגיל ועד אשר אראך )אותך מכל יכולתך אף  מתאימהבהוספה 
 וכו'. הנעלמיםשבכוחות 

 

 נה

 ]ועש"ק לך, יו"ד מרחשון[

נה להנהלת ניידות חב"ד באה"ק על דו"ח מפעילות מיוחדת בשבתות מע
 (:111בישובים ברחבי אה"ק )"בית חיינו" גליון 

 וימשיכו בכל הנ"ל ובהוספה בקודש כו'

 אזכיר עה"צ.

 

 נו

 ]ועש"ק לך, יו"ד מרחשון[

עלונים של "קידוש  3000מענה לכמה תמימים שעסקו בהכנת והדפסת 
הדף הנוסח בלה"ק ובצדו השני תרגום לאנגלית לבנה", בצדו הא' של 

בהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א  –ורוסית, לחלוקה ב"מבצעים" 
 (:112בהתועדות ש"פ נח )"בית חיינו" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה והזמ"ג ג"פ עשר )כמדובר( אזעה"צ.

 

 נז

 ]מוצש"ק לך, י"א מרחשון[

יין בקשר ליציאתם מענה להשליח ר' מנחם מענדל ומשפחתו בערנשט
 (:249בשליחות לטורונטו קנדה )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 הסכמה וברכה.

 אזכיר עה"צ.
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 נח

 ]מוצש"ק לך, י"א מרחשון[

מענה להשליח ר' דניאל יצחק מוסקוביץ שכתב ע"ד המצב הכספי הקשה 
של המוסדות בשיקאגא שבניהולו )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם 

 לראשונה באדיבות משפחת הנמען וזכות הרבים תלוי' בהם(:בזה 

 ובל' פרשתנו:

 לך לך גו' אראך )נפלאות בכל(.

 אזכיר עה"צ.

 

 נט

 ]י"ב מרחשון[

מענה להרב מיכאל שודריך שכתב דו"ח מפעילותו במדינת פולין, ובין 
השאר כתב שבפגישותיו עם אנשים שואלים אותו לפעמים ע"ד אותו 

יכלתו )תשורה דובאוו ח"י שבט תש"ע. ס' "והאר עינינו  האיש, ועונה כפי
 בתורתך" ע' רפה(:

 –ע"ד יחס בנ"י לאותו האיש 

 –כי הפרסום שלו )ודתו( ודאי  –אין כדאי להכנס לזה כלל 

 ותירוץ השאלות שיתעוררו אין הזמ"ג.

 

 ס

 ]י"ג מרחשון[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ששאל האם להתעניין בהצעת גביר
דולר מיוצאי קהילת משהד  13.000.000מסויים שאומר שביכלתו לגייס 

 איראן )מהעתקה(:

 (1)", וציין: $13.000.000סימן בעיגול "

 (2)סימן בעיגול התיבות "יוצאי קהילת משהד, איראן", וציין: 

 וכתב:

 בכ"ז ובמילא איני יכול לחוו"ד בכ"ז. כללאין לי ידיעה  –( 2( )1)
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 סא

 ]י"ג מרחשון[

מענה לר' שמואל הלוי חפר מנהל בית הספר "בית רבקה" בכפר חב"ד ב' 
שכתב שהציעו לו מ"לשכת עזרת אחים" לשלוח בנות ללמד בבתי הספר 
ברוסיא, וכתב שחושש לסכנה בגשמיות בשליחת בנות לשם )ס' "שליחות 

 , באדיבות ר' חיים שי' סלונים(:. והעתקה511כהלכתה" ע' 

!!?? 

כבר עשיריות בשנים שפועלים בהגבלה )כבכל צרכי צבור( ועתה מחדש 
 שישנם שאלות כאלה?

 

 סב

 ]י"ד מרחשון[

מענה לר' יצחק שפרינגער על טופסי הוספות בתומ"צ )יומן "פאקס א 
 (:249שיחה" גליון 

 נלקחו עה"צ וכו' וכו'. 

 

 סג

 ]י"ד מרחשון[

לבחור שעמד לקראת סיום לימודיו בבית ספר חב"ד בעירו, והחליט מענה 
להמשיך את לימודיו בשנה הקרובה באה"ק בישיבה לא חסידית. במכתבו 
ביקש ברכה להצלחה בלימודיו ולהצלחת המשפחה בכלל, וכן כתב ע"ד 
התלבטותו בענין מקום המשך לימודיו, וציין חסרונות שגילה בקהילה 

נות הן ביחס לציבור בכלל והן ביחס לצעירים כמותו במקום מגורו, חסרו
 (:552. "כפר חב"ד" גליון 236)ס' "נלכה באורחותיו" ע' 

 אזכירו עה"צ להמצטרך.

 ומהעיקרים שיהי' חסיד )ובמילא( ילמוד במוסדות חב"ד כפשוט. 

למצוא חסרונות וכו' איננו כפשוט לימוד תוה"ק וכפשוט פנימיות התורה, 
 ונות וכו' ה"ז ביטול תורה כפשוט.וזמנו דמחפש חסר
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 סד

 ]י"ד מרחשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב, בהמשך להמענה שנתקבל בקשר 
(, שבלי סלההצעה לגייס כספים מיוצאי קהילת משהד איראן )לעיל מענה 

 הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א הענין מושלל לגמרי אצלו )מהעתקה(:

עיגול את התיבות "ענין מושלל לגמרי כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן ב
 אצלי".

 

 סה

 ]מרחשון[

מענה להמתעסקים בהכנת "המשך תער"ב" כרך א היו"ל במהדורא חדשה 
ע"י מערכת "אוצר החסידים", שהכניסו "סקירה ביבליוגרפית" שערכו על 

 (:35"בית משיח" גליון  –היד דההמשך )מצילום כתי"ק -כתבי

 להוסיף בהערות בודאות

 בדרך אפשר, בספק וכיו"ב  –ובאם ספק 

 שמות המעתיקים

 הרב עבער

 "  ליברמן  

 וכו' 

 

 סו

 ]מרחשון[

מענה לר' יוסף מינקאוויטש על דו"ח מביקור הראשון לציון הרב מרדכי 
אליהו בבית הספר "בית רבקה" במאנטרעאל קנדה שבניהולו, כולל 

וע"ד ביקורו אצל כ"ק רשימת דבריו ע"ד חשיבות החינוך ב"בית רבקה" 
 (:253אדמו"ר שליט"א ביום א' ה' מרחשון )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

נת' ות"ח. ובודאי יפרסם הנ"ל באופן להמשיך עוד ועוד תלמידות תי' 
 בבית רבקה וכו' וכו' 

 אזכיר עה"צ.
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 סז

 ]מרחשון[

מענה לר' שבתאי פנחס מיכאלשוילי ששאל עבור גביר אחד מחברי ה"קרן 
האם למכור את  –וח שע"י מחנה ישראל" הבונה מרכז מסחרי גדול לפית

 (:111כל החנויות, או למכור רק חלקן וחלקן להשכיר )"בית חיינו" גליון 

 קדימה למכור סך ולהשכיר סך

 אזכיר עוה"פ עה"צ לבשו"ט.

 

 סח

 ]מרחשון[

מענה להרב אברהם אזדאבא שהכניס את גליונות ספרו "בשבילי הבבלי 
. ריש ס' "בשבילי 111י" על מסכת שבת )"בית חיינו" גליון והירושלמ

 הבבלי והירושלמי"(:

 נת' ות"ח ויה"ר שיעורר עוד כו"כ למלאות בקשתי מאז להדפיס וכו'. 

 מוחזר בזה ע"מ שיחליפו בהנדפס )עם הוספות כרגיל(.

 

 סט

 ]מרחשון[

דו"ח מענה להנהלת בית ספר התיכון "בית חנה" בירושלים עיה"ק על 
ממסיבת קבלת פנים לתלמידות שחזרו מביקורן בחודש תשרי בחצרות 

 (:111קדשנו )"בית חיינו" גליון 

דכאו"א רוצה  –נת' ות"ח ת"ח, ויקויים בכאו"א תי' מהן הודעת חז"ל 
 בטבע כפליים ממה שרוצה יש לו וכו', אזכיר עה"צ.

 

 ע

 ]מרחשון[

-חב"ד באה"ק על דו"ח מבריתותמענה להאולפן לעולי רוסיא שע"י ניידות  
 (:111מילה לעולי רוסיא שערכו )"בית חיינו" גליון 

 באם כבר התחתנו( –ויגדלו לתחומע"ט )בתחומע"ט 

 אזכיר עה"צ.
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 עא

 ]מרחשון[

 (:112מענה לנערה ששאלה האם לנסוע לרוסיא )"בית חיינו" גליון 

 באם קבלה כבר תעודת גמר או בטח שתקבל. אזעה"צ.

 

 עב

 ון[]מרחש

מענה על הודעה ע"ד גביר מסויים המתעניין בה"קרן לפיתוח שע"י מחנה 
 (:112ישראל" )"בית חיינו" גליון 

 וגדול הענין והזכות כו'. 

 

 עג

 ]מרחשון[

מענה לאחת המשתתפות בקבלת פנים להרבנית צבי' אליהו )אשת הראשון 
ד לציון הרב מרדכי אליהו( שנערכה בשכונת קראונהייטס, בה דובר ע"

הבקשה להחשת הגאולה, ועלתה הצעה לקבוע תענית על כך )"בית חיינו" 
 (:112גליון 

 ב"י בצום וכיו"ב  לצערשיטת חב"ד שלא 

 (כלל וכלל)כשמוכרח ואין ברירה 

 משא"כ בכלל ונדו"ד.

 אזכיר עה"צ.

 עד

 ]מרחשון[

מענה לא' התמימים שיצא את רוסיא ושאל האם ללמוד בתו"ת 
 (:112בתו"ת דכפר חב"ד )"בית חיינו" גליון דמאריסטאון או 

 לנסוע לכפר חב"ד

 ויהא בשטומ"צ

 אזכיר עה"צ
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 עה

 ]מרחשון[

מענה לא' התמימים שכתב אודות א' ממושפעיו ב"מבצעים" של יום 
ועש"ק שקיבל על עצמו להניח תפילין מדי יום ועש"ק, ומבקש ברכת כ"ק 

 (:112אדמו"ר שליט"א )"בית חיינו" גליון 

ובודאי יקיים מצותו להניח  –מאמין בהשם מנהיג העולם כולו ה"ה 
 תפילין בכל יום חול בוקר,

 אזכיר עה"צ

 

 עו

 ]מרחשון[

מענה על דו"ח משיעור קבוע של תמימים בעניני גאולה ומשיח )"בית 
 (:112חיינו" גליון 

 נת' ות"ח

 וסימן את בקשת הברכה לביאת המשיח תיכף, וכתב:

 אזכיר עה"צ

 

 עז

 ]מרחשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב על דו"ח ממבצע נש"ק באה"ק, 
ורשימת נשים ובנות שקיבלו על עצמן להדליק נש"ק )"בית חיינו" גליון 

112:) 

וגדול הענין ואדיר וכו', ויאיר מזלן דכאו"א תי' וב"ב שי' וכו' וכו', ועד  
 לנפלאות בכל מכל כל. אזכיר עה"צ.

 

 עח

 ]מרחשון[

בקשר ל"ועידת מדריד"  –מענה להשליח ר' אברהם יצחק גליק שכתב 
שבודאי רצונו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א  – המתקיימת בימים אלו
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אשר השליח דשם ר' יצחק גאלדשטיין ישאר במקומו ולא יסע ל"כינוס 

 (:143. "בית משיח" גליון 112השלוחים העולמי" )"בית חיינו" גליון 

 קדימה למדריד ועניניה.כפשוט, 

 

 עט

 ]מרחשון[

. 115מענה לר' משה ניסילעוויטש מנהל ארגון "חמ"ה" )"בית חיינו" גליון  
 תשורה שפירא י"א אייר תש"ס(:

 אזכיר עה"צ.[ ]. .[ 1]

[ על מה שכתב בקשר לנתינת חינוך יהודי לרבבות ילדי העולים החדשים, 2]
 כתב:

 באגו"ח באה"ק. שטורעםיעשה 

[ על מה שכתב בקשר להדפסת סדרת כתבות מסויימת בירחון "אלף" 3]
 שמו"ל, כתב:

 כועד רבני אנ"ש שי'.

 [ בקשר לכתב יד מסויים, כתב:4]

ויציעו זה לאגו"ח ובטח יסכימו ויקנו  ככל האפשרייקטין המחיר  בודאי
 )יראום כת"י זה(.

 

 פ

 ]מרחשון[

סקין שהכניס את המודעה ע"ד חגיגת סיום מענה להשליח ר' יהודה ליב רא
והכנסת הספר תורה של יהודי מרוקו לזכות כ"ק אדמו"ר שליט"א ולזכרון 

 (:498הרבנית הצדקנית נ"ע )"כפר חב"ד" גליון 

 אזכיר על הציון
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 פא

 ]מרחשון[

מענה לר' ליפא שמואל ברענאן שביקש ברכה להצלחת ארגון "כינוס 
 (:499באופן דנפלאות ועוד )"כפר חב"ד" גליון השלוחים העולמי" 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את בקשת הברכה, וכתב:

 יהא בהצלחה רבה.

 אזעה"צ

 

 פב

 ]מרחשון[

מענה להשליח ר' שלמה דובער פנחס לאזאר שכתב ע"ד שידור "חנוכה 
 (:499לייוו" במוסקבא שיתקיים בין כתלי ה"קרמלין" )"כפר חב"ד" גליון  

 זכיר על הציוןא

 

 פג

 ]מרחשון[

מענה למרת גיסא פרידלאנד ששאלה בנוגע לפעילות עם עולים חדשים )ס' 
 (:291"שליחות כהלכתה" ע' 

 האגו"ח באה"ק פועל בזה?

 

 פד

 ]מרחשון[

מענה לא' התמימים ששאל בקשר לחיות בלימוד ועל המצב בכללות 
להתייעץ עם המשפיע; ובהמשך , וקיבל מענה  770בישיבת תו"ת המרכזית  

 לזה כתב שאין משפיעים היום, ואין מתעניינים ומנותקים וכו' )מהעתקה(:

זה וכו' בנוגע למרע"ה, ואין   הסבירוכשדור דעה לא רצו בקב"ע דמשפיע,  
עצמו לקבל עול המשפיע דתו"ת  ויכריחפלא שמסביר זה בנוגע לדורנו. 

 ויבש"ט בפו"מהוראותיו  ולקיים



ה'תשנ"ב –מענות קודש  31   

 
 פה

 ]ט"ז מרחשון[

מענה על דו"ח מ"קידוש לבנה" שנערך ע"י תלמידי ישיבת אהלי יוסף יצחק 
ליובאוויטש דעטראיט בפומבי ברחוב, וברוב פאר והדר בלפידים ותזמורת 

בהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתועדות ש"פ נח )ריש  –וכו' 
 (:254, 252קובץ "באהלה של תורה" ח"ג. יומן "פאקס א שיחה" גליונות 

 את ה' ודוד מלכם ומצאו. ובקשוויקויים כאו"א שי' 

 אזכיר עה"צ.

 

 פו 

 ]ט"ז מרחשון[

מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב ששאל בנוגע להצעת שידוך עבור 
אחת מארגנטינא, אשר המדובר בדעתו לנסוע לעבוד בארצה"ב 

לארצה"ב, ולהמדוברת יש עבודה בארגנטינא וזה יקשה עלי' את הנסיעה 
ושואלת האם להמשיך עמו או לא )תשורה סלבטיצקי כ"ב אלול תשס"א. 

 והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:

 באם יש סיכויים להמשיך עמו אזכיר עה"צ.

 

 פז

 ]ועש"ק וירא, י"ז מרחשון[

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שכתב: "בזכרוני היום לפני כמה 
בקבוק וואדקע בעת הפארבריינגען ואמרתי שנים בימי וויינבערג שנתתי 

ושלמי את נשייך וכ"ק אד"ש   –הנני צו מאנען ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א  
ואת ובניך תחיי בנותר וכמו"כ בשליחות זו שכ"ק אד"ש אמר "זיי  –אמר 

לא היה כלים רקים  בימי עולםניט מגביל זיי וועלען נאך מוסיף זיין" וכו' 
. בשבת זו התגברות הנס וראיתי הנס באיכותבכמות וכמו בשליחות זו 

לפני כל העולם בוויינבערג ובטוח אני בכח כ"ק אד"ש שיהא  בפועל ממש
והנני צו בעטען און מאנען און צו שרייען געוואלד   בפועל ממשכל הגאולות  

געוואלד סוף סוף גענוג גלות הכלים רקים צריך להיות מלאים בכל 
כ"ק אד"ש יוליכנו לכתחילה אריבער הגאולות וגאולת הספרים ועד ש

קוממיות לארצנו" )תשורה בעגון י"א אלול תשע"ו. והעתקה, באדיבות א' 
 מאנ"ש שי'(:
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כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב "סוף סוף גענוג גלות 
הכלים רקים צריך להיות מלאים בכל הגאולות וגאולת הספרים ועד שכ"ק 

 בער קוממיות לארצנו", וכתב:אד"ש יוליכנו לכתחילה ארי

 אזכעה"צ ונרמז גם בג' שמותיו

סימן חץ לג' שמות הנמען "ברוך שלמה אליהו", סימן את כל אחת 
 .3, 2, 1 מהשמות בעיגול, וציין:

 

 פח

 ]ועש"ק וירא, י"ז מרחשון[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מעניני עסקיו )מהעתקה(:

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

 אזכיר עה"צ

 

 פט

 ]ועש"ק וירא, י"ז מרחשון[

מענה להת' חיים שאול ברוק על דו"ח מהדפסת הר"ד ושקו"ט עם הרב 
מרדכי אליהו )לאחר שהורה כ"ק אדמו"ר שליט"א לא לפרסם לעת עתה, 

להראותו להרב מרדכי אליהו לפני ולמסור להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי  
הפרסום(, ובקשת ברכה )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 נת' ות"ח.

 אזכיר עה"צ.

 

 צ

 ]י"ט מרחשון[

מענה לר' שלום דובער הלוי וולפא )ריש ס' "יחי המלך". "בית חיינו" גליון 
 ון תשע"ח(:. תשורה הלפרין כ"ד סי112

 [ בקשר לגליונות ספרו "יחי המלך" שהכניס, כתב:1]
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 ות"ח מראש. –נת' ות"ח ת"ח, מצו"ב שיו"ל שיחליפו במכורך 

[ סימן קו תחת מה שכתב: "כמו"כ בקשתי הסכמות משני הרבנים 2]
 הראשיים ומהגר"ע יוסף ועוד", וכתב:

 ?? התוצאות.

אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול [ במכתבו ביקש "ברכת כ"ק אד"ש". כ"ק  3]
 תיבת "ברכת", וכתב:

 ויהא בהצלחה ולבשו"ט. אזכיר עה"צ להנ"ל.

 

 צא

 ]כ"ף מרחשון[

מענה להמתעסקים בהכנת "המשך תער"ב" כרך א היו"ל במהדורא חדשה 
. "בית 253ע"י מערכת "אוצר החסידים" )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 שלום יעקב שי' חזן(: . והעתקה, באדיבות ר'835משיח" גליון 

 והזריזות בהדפסה תשובח כפשוט

 אזכיר עה"צ.

 

 צב

 ]כ"ף מרחשון[

מענה למר שמואל שמואלי עורך עיתון "ישראל שלנו" שהכניס "מפה" 
בקשר לתכנית של "קנטונים" שהוצעה בקשר ל"ועידת מדריד" והייתה 

 . תשורה לעווענטאל י"ט אדר497אמורה להתפרסם )"כפר חב"ד" גליון 
 תשנ"ו(:

 ( ראיתי ות"ח ומוחזר1

בטפל  רקובמילא אין מקום לשינוי  אחדמענין  חלק( הפירוש שזהו רק 2
 אין ניכר בהמפה –דטפל 

וקו מחלקן  בהמשך זל"זשרוב השכונות הערביות  – מזה( כ"א ההיפך 3
 בעל המפה בנדו"ד מערכת ישראל . . שלנו! רצוןה"ז ביטוי  –

 מה נשאר באה"ק שהוא עתה שלנו?! –ע"פ המפה 
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שמו בתנ"ך ספר המקובל על   –( במפה "לכאורה" צ"ל בכל שם בערבית  4

 כל העולם כולו

 

 צג

 ]כ"ף מרחשון[

 מענה לא' שכתב בענין משפטי )תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(:

 מתעסקים בזה.לא להתערב בין עו"ד שכבר 

 אזכיר עה"צ.

 

 צד

 ]כ"א מרחשון[

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את התכני' ד"כינוס השלוחים העולמי" 
 תשורה קרינסקי ב' מרחשון תשס"ח(: –)מצילום כתי"ק 

 אינו מזכיר דבר ע"ד

 ( שלוחות תי'1

 ( נשות השלוחים שי'2

 בטח תהיינה כמה מהנ"ל תי' ובפרט מסוג השני

 איזו הצעה בשבילןולכאורה צ"ל 

 מהיר

 

 צה

 ]כ"ג מרחשון[

 מענה למר ראובן דוד קימבל על מכתבו )תשורה קימבל ה' כסלו תשס"ג(:

 ( ות"ח ת"ח על הבשו"ט.1

 ( וילך מחיל אל חיל וכו'.2

 ( מצורף בזה קונטרס שחלקתי ז"ע.3

 ( אזכיר על הציון.4
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 צו

 ]כ"ג מרחשון[

לעווענטאל על מכתבו )תשורה קדנר מענה להשליח ר' נפתלי חיים הלוי 
 ט"ו אלול תשע"ז(:

 ער"ח כסלו וערב חנוכה. –והזמ"ג לכהנ"ל 

 אזכיר עה"צ

 

 צז

 ]כ"ג מרחשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב ע"ד כתבה בעיתון מסויים 
שכותרתו "הרבי אומר עמידה תקיפה לפי המצב", ובגוף הכתבה נכתב 

יט"א לראש הממשלה מר יצחק שמיר אשר בקשר למענה כ"ק אדמו"ר של
"הפיסקה של "עמידה תקיפה לפי המצב", עוררה תהיה אצל אנשי 
המשלחת, האם הכוונה היא לגמישות המתחייבת על פי המצב, או לחיזוק 

 העמידה התקיפה שהרבי ממליץ עליה" )מהעתקה(:

 כפשוט]תקיפה ממש[ 

 

 צח

 ]ועש"ק חיי שרה, כ"ד מרחשון[

' יהודה ליב ראסקין שכתב שהספר תורה של יהודי מרוקו מענה להשליח ר
שנכתב לזכות כ"ק אדמו"ר שליט"א ולזכרון הרבנית הצדקנית נ"ע,  –

יובא  –וסיום והכנסת הס"ת יתקיים במשך כינוס השלוחים העולמי 
 (:253למרוקו )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 אופן טלטול ס"ת. רב מומחהיברר אצל 

 אזכיר עה"צ.
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 צט

 ]ועש"ק חיי שרה, כ"ד מרחשון[

מענה להרב הלל פעווזנער בקשר לבקשת ברכה של הרב יוסף סיטרוק רב 
הראשי של צרפת להצלחה בארגון "יום התורה" שם )יומן "פאקס א 

 (:253שיחה" גליון 

ז"ע הגעתני הודעה ע"ד יום התורה, ויהא בשטומו"צ וכמחז"ל כינוס 
בה להם ולעולם, והזמ"ג ודרוש לברכות ללומדי תורה היינו צדיקים טו

ויתברכו כל משתתפי הכינוס מהשם נותן התורה ומקור כל הברכות בכל 
 מכל כל.

 בכבוד רב ובברכת הצלחה רבה.

 

 ק

 ]ועש"ק חיי שרה, כ"ד מרחשון[

מענה לא' שכתב שמרגיש ספיקות בענין שידוך והמדוברים הם בגיל צעיר 
 (:270)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 כותב שמרגיש ספיקות א"כ אין מקום לשאלה ובפרט בגילם.

 אזכיר עה"צ.

 

 קא

 ]ועש"ק חיי שרה, כ"ד מרחשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב דו"ח מעניני עסקיו וע"ד הפגישה 
עם חברת "דע בירס", שמצאו דברים נפלאים ומקור היהלומים קרוב מאד 

 )מהעתקה(:

ד מחז"ל יקוים בו דשיש לו מאתים רוצה נת' ות"ח על הבשו"ט וע"
 ומקבל ת' וכו' והזמ"ג עשק"מ חודש כסלו חודש הגאולה.

 

 קב

 ]מוצש"ק חיי שרה, כ"ה מרחשון[

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס מכתב של גביר מסויים שהגיע ל"כינוס 
השלוחים העולמי" בצירוף המחאה בסך חמשים אלף דולר לה"קרן 
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תשורה קרינסקי י"ז סיון  –" )מצילום כתי"ק לפיתוח שע"י מחנה ישראל

 תשע"ו(:

 מכופנ"נ ויובאו עה"צ דנשיא דורנו כק מוח אדמו"ר

 ליתן לו קבלה )לי העתק(

 על המעטפה, כתב:

 מהיר

 

 קג

 ]מוצש"ק חיי שרה, כ"ה מרחשון[

מענה למערכת עיתון "כפר חב"ד" ומערכת "פאקס א שיחה" על הספר 
רישומה של שנה בבית חיינו" )יומן "פאקס א שיחה"  –"אראנו נפלאות 

 (:252גליון 

 נת' ות"ח

 אזכיר עה"צ

 והזמ"ג וכו'. 

 

 קד

 ]מוצש"ק חיי שרה, כ"ה מרחשון[

מענה לר' יונה אבצן מנהל ועד שיחות באנגלית שהכניס את הספר "מגולה 
 . והעתקה, באדיבות ר' שמואל שי' אבצן(:114לגאולה" )"בית חיינו" גליון  

 נת' ות"ח

 אזכיר עה"צ

 והזמ"ג כו' 

 

 קה

 ]מוצש"ק חיי שרה, כ"ה מרחשון[

מענה להת' נחום תמרין )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 
 באדיבות ר' חיים שי' סלונים וזכות הרבים תלוי' בו(:
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לחזור לרוסיה להמשיך שם לעבוד עם טנק מבצעים וכו' לפי תכנית 

 בהקדם. אזכיר עה"צ.

 

 קו

 ]כ"ז מרחשון[

מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון שהכניס קונטרס "נושאים כלליים בחיי 
יום" הכולל שיעורים שמסר במתיבתא "אהלי תורה" במשך שנת -יום

נדפס לעיל. המענה מתפרסם בזה לראשונה  –תנש"א )מצילום כתי"ק 
 באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 נת ות"ח תח

 

 קז

 מרחשון[]כ"ז 

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את תמונת השלוחים שהגיעו ל"כינוס 
תשורה פרידמאן יו"ד סיון  –השלוחים העולמי" )מצילום כתי"ק 

 תשס"ט(:

 נתות"ח

 

 קח

 ]כ"ז מרחשון[

מענה להת' השליח יוסף ישעי' ברוין שכתב ע"ד סדרת הרצאות ושיעורים 
דני אוסטרליא, בצירוף בארגון התלמידים השלוחים לישיבה גדולה סי

 (: 253חוברת )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 עניתים בהתועדות דשק"מ כסלו ואזכיר עה"צ.

 

 קט

 ]כ"ח מרחשון[

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את הדברים שנמסרו בעת חלוקת הדולרים 
תשורה פוטערפאס ג' סיון  –דיום ראשון כ"ו מרחשון )מצילום כתי"ק 

 תשע"א(:

 נתות"ח
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 קי

 ]כ"ח מרחשון[

מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון שהכניס את העתק השיעור שמסר בענין 
"קידוש לבנה", בהמשך לדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתועדות ש"פ נח 

נדפס לעיל, מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי'   –)מצילום כתי"ק  
 (:112וזכות הרבים תלוי' בו. "בית חיינו" גליון 

 נת ותח תח

 וכו' ובטח יו"ל ויפיץ 

 

 קיא

 ]כ"ח מרחשון[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על דו"ח מחגיגת סיום כתיבת ספר 
התורה של יהודי מרוקו שנכתב לזכות כ"ק אדמו"ר שליט"א ולזכרון 
הרבנית הצדקנית נ"ע, שנערך ביום ב' כ"ז מרחשון )יומן "פאקס א שיחה" 

 (:256, 253גליונות 

כל יומא  –הבשו"ט וכו'. והזמ"ג "כ"ף מ"ח" מבה"ח כסלו  ת"ח ת"ח על 
 ויומא עביד עבידתי'

 אזכיר עה"צ.

 

 קיב

 ]כ"ח מרחשון[

מענה לא' התמימים שסבל משבירה ועזב את הישיבה ונתערב בכת 
"Swami Rama וביקש יחידות על מנת להסביר ה"טוב" בכת הנ"ל ,"

 (:118)"בית חיינו" גליון 

כפליים משניו וענינו במו"מ עם בני אדם מכו"כ במשך חיי שהם יותר מ
חוגים היו ביניהם שטענו )כתבו לי( ע"ד טענותיו וכמה ביותר אריכות 

 וטעמים.

רובם ככולם הצעתי שכיון שגם לדעתי אפשר שגם העצבים שלהם 
שנה( מחשבות  –כדאי שיפסיקו למשך זמן )לערך  –נתערבו מבלבלים 

לי התבוננות כ"א למשרה, עבודה ע"י עצמם ויקדישו השנה לחיים ב
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. ובמצב דמנוחת הנפש עי"ז כללבישיבה או מקצוע שאינו מטריח עצבים 

 יהי' מתאימים יותר לסדר אופן חיים פשוט וטוב. 

 אזכיר עה"צ.

 

 קיג

 ]שלהי מרחשון[

מענה להנהלת ארגון "חמ"ה" שכתבו ע"ד קבוצה של י"ב תמימים 
שאלו האם לשלוח בסוף חודש שמתכננים לשלוח לרוסיא. במכתבם 

 (:254מרחשון או בתחלת חודש כסלו )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 יהי' בהצלחה והזמ"ג וכו' כסלו וכו'. 

 

 קיד

 ]שלהי מרחשון[

מענה לקבוצת התמימים הנוסעים לרוסיא במסגרת ארגון "חמ"ה" )יומן 
 (:254"פאקס א שיחה" גליון 

 והענין כו'.  אזכיר עה"צ להצלחה ולבשו"ט והזמ"ג

 

 קטו

 ]שלהי מרחשון[

מענה להנהלת ספריית החסידות בני ברק על דו"ח פעילות )"בית חיינו" 
 (:114גליון 

 וילכו מחיל אל חיל כו', והענין והזמ"ג.

 אזכיר על הציון.

 

 קטז

 ]שלהי מרחשון[

אטא ובליובאוויטש, בו כתבו: -מענה על דו"ח מהדפסת התניא באלמא
 (:114שגרם נח"ר" )"בית חיינו" גליון "אנו מקוים 

 רב ונפלא.
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 קיז

 ]שלהי מרחשון[

 (:114מענה על דו"ח מפעילות בברזיל )"בית חיינו" גליון 

 ת"ח ת"ח על הבשו"ט.

 

 קיח

 ]שלהי מרחשון[

 (:114מענה להרב מנחם מענדל גלוכאווסקי על דו"ח )"בית חיינו" גליון 

שכתב: "שהעיר רחובות תהיה כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה  
 מוכנה לקבל פני משיח באופן הכי מתאים", וכתב:

 ויקרא שמה רחובות.

 

 קיט

 ]שלהי מרחשון[

מענה לא' השלוחים שהכניס חוברת תמונות ממוסד חדש, וכתב שהי' 
 (:114מעוניין בהחזרת החוברת )"בית חיינו" גליון 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב "מעוניין . . חזרה", 
 .1וציין: 

 וכתב:

 . אזעה"צ2

 . אולי כדאי לעשות מהתמונות אלבום להתורמים וכיו"ב.3

 

 קכ

 ]שלהי מרחשון[

מענה למארגנות כינוס קבלת פנים לנשים ובנות החוזרות מביקורן בחודש 
על  –הכנסת "בית מנחם" בכפר חב"ד תשרי בחצרות קדשנו שנערך בבית 
 (:498דו"ח מהכינוס )"כפר חב"ד" גליון 

ותהא פעולה נמשכת ובהוספה ותהא שנת נפלאות "בכל מכל כל" אזכיר 
 על הציון.
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 קכא

 ]שלהי מרחשון[

מענה להשליח ר' שמעון בן ציון אייזנבך שהכניס קלסר הכולל כמאה 
 –"אביסל יידישקייט טורים שפירסם בעיתון "העיר אילת" בכותרת 

יהדות על קצה המזלג". את הכתבות הכניס כפי שנדפסו בעיתון, כאשר 
מסביב לכתבה היו לפעמים דברים בלתי רצויים כו' )תשורה זקלס ט"ו 

 כסלו תשס"ז(:

 נת' ות"ח

 –המענה גם על הנ"ל 

 בהשיחות להשלוחים שי'

 וכדאי שידפיס אלבום מחלק מהנ"ל

 שי' בכדי לתת מזכרת להתורמים

 הבלתי רצוי שנדפס בהמשך לאביסל כו' ישמיטואז 

 אזעה"צ.

 

 קכב

 ]אדר"ח כסלו[

מענה להרב מאיר גרינבערג שכתב ע"ד דין ודברים בין שליח בעיר 
, 115מסויימת לבין הרב המקומי הנמנה על אנ"ש )"בית חיינו" גליון 

 והעתקה(:

 רבני אנ"ש המרכזי.כפשוט בכל ענינים הנוגע לרבנות וכו' שייך לוועד 

 

 קכג

 ]ועש"ק תולדות, בדר"ח כסלו[

מענה לר' יצחק שפרינגער שהכניס טופסי הוספות בתומ"צ )יומן "פאקס 
 (:256א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח ת"ח והזמ"ג

 )כסלו חנוכה(

 אזכיר עה"צ



ה'תשנ"ב –מענות קודש  43   

 
 קכד

 ]ועש"ק תולדות, בדר"ח כסלו[

"קונטרס ר"ח כסלו" מענה להת' חיים שאול ברוק על דו"ח מהדפסת 
ובבתי הכנסת בהשכונה, שילוחו לרחבי תבל ע"י מערכת  770-וחלוקתו ב

"פאקס א שיחה" ור' אלעזר רייטשיק, והדפסתו באה"ק ע"י ר' טובי' פלס 
 . והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:499)"כפר חב"ד" גליון 

 נת' ות"ח והזמ"ג וכו'. 

 אזכיר עה"צ.

 

 קכה

 סלו[]ועש"ק תולדות, בדר"ח כ

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי מעניני עסקיו בצירוף 
 "מפה" )מהעתקה(:

 והמצ' נת' ות"ח והזמ"ג לבשו"ט וכו'. 

 

 קכו

 ]מוצש"ק תולדות, ב' כסלו[

מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן שכתב ע"ד סירוב המשטרה לתת 
ונות בענין זה )"בית ליווי משטרתי למבצע חנוכה, וצירף את קטעי העית

 (:115חיינו" גליון 

 והזמ"ג. ובשו"ט. ועד לנפלאות

 אזכיר עה"צ.

 

 קכז

 ]ג' כסלו[

. 39מענה להשליח ר' גבריאל אלכסנדר נמדר )יומן "פאקס א שיחה" גליון  
 תשורה קדנר ט"ו אלול תשע"ז(:

 [ על מה שכתב ע"ד יום הולדת הראשון של בנו, כתב:1]
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 בנם שי'.מנהגי יום הולדת של 

 [ על דו"ח פעילות, כתב:2]

 נת' ות"ח, והזמ"ג לבשו"ט והענינים.

[ על מה שכתב שנתקבל רשיון להצבת מנורה במקום מרכזי בעיר 3]
 והתוצאות הטובות מכך, כתב:

 ויהיו פירות נפלאות ומוסיף והולך. 

 אזכיר עה"צ

 

 קכח

 ]ג' כסלו[

וף העתק הכתבה מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן על מכתבו בציר
מעיתון "דזשואיש וויק" בה פורסמו דברים לא נכונים על ליובאוויטש, 
ובצירוף מכתב הבהרה והתנצלות של כותב הכתבה )"בית חיינו" גליון 

115:) 

 נתקבל, והמצו"ב. ות"ח

 אזכיר עה"צ.

 

 קכט

 ]ד' כסלו[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ששאל האם בדיבוריו עם אישי הציבור 
באה"ק עליו להתערב בענין אוטונומי', או שענינו רק לדבר ע"ד שלימות 

 הארץ )מהעתקה(:

פקו"נ דבנ"י בא"י, ושואל  –שהנני מכריז שכל זה  יותר מארבעים שנה
 אותי בפשטות אולי ידבר הנ"ל ע"ד ויתורים כנ"ל וכיו"ב!! 
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 קל

 ]ה' כסלו[

שדיבר עם חבר הכנסת מר צחי מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב 
הנגבי נגד אוטונומי', וכתב אשר מתכוון להתראיין בענין זה, ומבקש ברכה 

 להצליח לשכנע את ראש הממשלה מר יצחק שמיר בזה )מהעתקה(:

 זה ע"פ שכל אפילו או"ה

 אזכיר עה"צ

 

 קלא

 ]תחלת כסלו[

 ( על הדו"ח1פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר: )-מענה כללי
( על 2(; )116)"בית חיינו" גליון    770-מחגיגת יום הבהיר ראש חודש כסלו ב

תמימים מכו"כ ישיבות  300-הדו"ח מלימוד מאמר שקו"ט בע"פ ע"י כ
 ([:245לכבוד יום הבהיר ראש חודש כסלו )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה 

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דכל דחז"ל וברכתם

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'. 

 חודש כסלו, –והזמ"ג 

 וממשיכים ליו"ד, י"ט כסלו,

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 כל מכל כל, בה(.ב)פלאות( נ

 אזכיר עה"צ.
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 קלב

 ]תחלת כסלו[

מענה ל"מטה החירום" בקשר לסיום המשניות לע"נ הקדוש הת' יעקב 
רוזנבאום הי"ד, שיתקיים ביום א' יו"ד כסלו )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

256:) 

 והענין והזמ"ג

 יום וחדש הגאולה

 אזכיר עה"צ.

 

 קלג

 ]תחלת כסלו[

מענה להרב אברהם דוב העכט על דו"ח מאסיפת חברי "איגוד הרבנים" 
 (:266)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח

 וכהחלטתם,ויה"ר שתהא פעולה נמשכת 

כמתאים לרבנים, ובמילא גם בכמות, וכדוגמת  –אלא שיוסיפו )באיכות 
 כמחז"ל(. צבי

רבנים ובפרט כשמתאגדים ואגדה בתורה  תולדות וגם ע"ז יש ואלה 
 מושכת גם את הלב.

 אזכיר עה"צ.

 

 קלד

 ]תחלת כסלו[

מענה להת' אברהם דובער מרדכי מיכאלשוילי על דו"ח פעולות ה"מרכז 
. והעתקת המזכיר, 499הרוחני ליהדות גרוזיא" )"כפר חב"ד" גליון 

 באדיבות הנמען שי'(:

 נת' )והמצו"ב( ות"ח

 ואזכיר עה"צ שיוסיפו כהנה וכהנה
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 קלה

 ]תחלת כסלו[

מענה לא' שכתב שהדולרים שקיבל מכ"ק אדמו"ר שליט"א נגנבו לו 
 (:500גליון ומקווה שרק הגשמיות שבדולרים נגנב )"כפר חב"ד" 

 אל דאגה. –אזכיר עה"צ 

 

 קלו

 ]תחלת כסלו[

מענה לר' משה שלמה סלונים שכתב: "היום היתה לנו פגישה עם 
National Conference On Soviet Jewry 'מצדנו היו ר' יוסי כצמן, ר .

שמואל קמנצקי, עוזרו וולבל, ר' חיים סטוק ואני. מצדם היה מר מרטין 
וכן הרב דוד היל. נראה שהפגישה  Executive Director-וועניע שהוא ה

היתה מוצלחת . . הם אמרו שהם מוכנים לעזור לנו וביקשו שאנו נעמוד 
אתם בקשר מתמיד. בסיכום לפגישה הוכן כאן מכתב שכמובן ישלח 
באנגלית. הבעיה שמניעה לנו האם באמת להתקשר אתם. כפי הנראה 

רגון זה הם רפורמים, ואולי אין זה רובם המכריע של חברי ההנהלה של א
רצוי מה שאנו עושים. ולכן נחכה להוראתו הק' בזה. האם לפעול ברוח 

. תשורה הלפרין 237המכתב שהכנו או לא" )"צדי"ק למלך" חוברת ז ע' 
 כ"ד סיון תשע"ח. והעתקה(:

 .ומדגיש זה( הרב היל שי' אורטדוקס מפורסם 1

 מאחורי הקלעים וכו'.  ( כנראה אין ידוע להכותבים הנעשה2

 ( לכאורה בכל זה צ"ל החלטת אגו"ח וכיו"ב ולא עזרת אחים.3

 אזכיר עה"צ.

 

 קלז

 ]ו' כסלו[

תשורה גארדאן ו' אלול תשס"ז.  –מענה לא' השלוחים )מצילום כתי"ק 
 והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:

בכיו"ב באה"ק בכל החילוקי דעות באה"ק כהוראות ועד רבני  כמפורסם
 באה"קאנשש"י 
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 קלח

 ]ו' כסלו[

מענה לא' שהכניס מאמר שכתב בקשר לתוצאות "ועידת מדריד" ביחס 
למדינה פלישתינאית, וכתב ששלח את המאמר בצירוף מכתבים לכמה 

כוד מפעילי הליכוד ומתכוון לשלוח בימים הקרובים לכל חברי מרכז הלי
 תשורה שבת אחדות האירופאית תשע"ט(: –)מצילום כתי"ק 

 (1נת והמצו"ב לאחרי מנחת יום ד', ואזכיר עוה"פ עה"צ )

שענינם מדינה  –מה שנשתנה שאומרים בגלוי מה שהי' ברור בלאה"כ 
 פלישתינאית ובירתה ירושלים כולה או חלקה

 

 קלט

 ]ו' כסלו[

אוסטרליא על ההודעה ע"ד כינוס מענה להנהלת ישיבה גדולה סידני 
הישיבות דמלבורן וסידני שיתקיים מיום ח' כסלו עד יום י"א כסלו )יומן 

 (:256"פאקס א שיחה" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה והענין והזמ"ג וכו', אזכיר עה"צ.

 

 קמ

 ]ו' כסלו[

מענה להנהלת ישיבה גדולה מלבורן אוסטרליא על ההודעה ע"ד כינוס 
 (:256רן וסידני )יומן "פאקס א שיחה" גליון הישיבות דמלבו

 והזמ"ג והענינים להצלחה רבה בכל מכל כל. אזכיר עה"צ.

 

 קמא

 ]ו' כסלו[

מענה להת' השליח אלחנן דוב מאראזאוו שכתב החלטתו הטובה להמשיך 
ולעסוק בהפצת המעינות של כ"ק אדמו"ר שליט"א עד ביאת גואל צדק 

 (:256גליון )יומן "פאקס א שיחה" 

 אזכיר עה"צ. ובהוספהוימשיך בבשו"ט 



ה'תשנ"ב –מענות קודש  49   

 
 קמב

 ]ז' כסלו[

מענה לא' השלוחים שכתב ע"ד דין ודברים בינו לבין א' השלוחים הפועל 
 (:312תחתיו )ס' "שליחות כהלכתה" ע' 

כפס"ד  –בכל ענינים הציבוריים  ומיוסד ע"פ שו"עכמפורסם בכיו"ב 
 .שעל אתרוועד רבני אנ"ש שי' 

 צ.אזכיר עה"

 

 קמג

 ]ז' כסלו[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על ההודעה ע"ד נסיעתו לעיר 
טאנזשער מרוקו להשתתף בברית מילה יחד עם חגיגת סיום הרמב"ם 

 )תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט(:

 ויבש"ט והזמ"ג אזכעה"צ.

 

 קמד

 ]ועש"ק ויצא, ח' כסלו[

ב"קאנווענשאן" של נשי ובנות מענה לאחת שכתבה ע"ד נסיעתה לנאום 
חב"ד המתקיימת בקאנזאס סיטי, ומבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 (:256להצלחה )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "ברכת כ"ק אד"ש", וכתב:

 אזכיר עה"צ.

 

 קמה

 ]ועש"ק ויצא, ח' כסלו[

מענה להשליח ר' מנחם מענדל ראסקין שכתב שהגיע יחד עם קבוצה גדולה 
מקאט לאק מאנטרעאל לחצרות קדשנו לש"פ ויצא, וביקש ברכה: 
"שהשבת תעבור בהצלחה כמתאים לשנת הצדי"ק ושנת נפלאות בכל 
ושנצליח להחדיר בכל אנשי השבתון ההכרה וההרגשה שהמשיח 
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בל משיח צדקנו )כמ"ש ונתבאר וההתגלות כבר פה, וצריך סך הכל לק

בשיחות הק'( ושיהיו מקושרים בלו"נ לכ"ק אדמו"ר שליט"א" )"בית 
 . תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט(:115חיינו" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה והענין והז"ג אזכיר עה"צ.

 

 קמו

 ]ועש"ק ויצא, ח' כסלו[

התחילו מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב שהמחירים של המניות 
 לעלות )מהעתקה(:

 ואמחז"ל מי שיש לו מאתיים וכו' 

 רוצה ומקבל כפליים וכו'

 אזכיר עה"צ.

 

 קמז

 ]ועש"ק ויצא, ח' כסלו[

י"ד כסלו" -מענה להת' חיים שאול ברוק על דו"ח מהדפסת "קונטרס יו"ד
ובבתי הכנסת בהשכונה, שילוחו לרחבי תבל ע"י מערכת  770-וחלוקתו ב

' אלעזר רייטשיק, והדפסתו באה"ק ע"י ר' טובי' פלס "פאקס א שיחה" ור
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות 

 הרבים תלוי' בו(:

 נת' ות"ח והזמ"ג וכו'. 

 אזכיר עה"צ.

 

 קמח

 ]יו"ד כסלו[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על דו"ח מביקורו בעיר טאנזשער 
 ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט(:מרוקו )תשורה 

 ות"ח על הבשו"ט ותהא פעולה נמשכת אזכיר עה"צ.
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 קמט

 ]י"א כסלו[

מענה להשליח ר' מנחם מענדל ראסקין שביקש ברכה לרגל מלאת ז' שנים 
ליום חתונתם ביום י"ז כסלו לאורך ימים ושנים טובות )תשורה ראסקין 

 כ"ט טבת תשנ"ט(:

 ם.אזכיר עה"צ לבשו"ט והזמ"ג והעניני

 

 קנ

 ]י"א כסלו[

מענה להת' שניאור זלמן הרצל שהודיע ע"ד נסיעתו לאה"ק וביקש ברכה 
להנסיעה ולחזרתו מהר לחצרות קדשנו )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה 

 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ.

 

 קנא

 ]י"ב כסלו[

פעולותיו בענין שלימות הארץ מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מ
 )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב: "ויה"ר שינהיג הקב"ה 
הענינים לטובת אה"ק ולטובת שלימות הארץ מתאים לשנת נפלאות בכל", 

 וכתב:

 נת' ות"ח

 אזכיר עה"צ

 

 קנב

 ]י"ג כסלו[

להו"ל "ספר מענה לר' יונה אבצן מנהל ועד שיחות באנגלית בקשר 
מנהגי חב"ד" בתרגום לאנגלית )יומן "פאקס א שיחה" גליון  –המנהגים 

256:) 

 וימשיך בבשו"ט ובהוספה אזכיר עה"צ.
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 קנג

 ]י"ג כסלו[

 (:270מענה להשליח ר' דניאל יצחק מוסקוביץ )"צדי"ק למלך" חוברת ז ע'  

לכ"ק [ במכתבו כתב ע"ד רעיון כתיבת ספר תורה לרגל צדי"ק שנה 1]
אדמו"ר שליט"א, שישמש גם לטובת המוסדות בשיקאגא, וכן ע"ד פתיחת 

 תיכון לבנות.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 שייך להחלטת הנהלת אגו"ח הכללית. –ככל ענינים דהכלל 

 אזכיר עה"צ.

 [ במכתבו כתב ע"ד מסיבת "מלוה מלכה" שעורכים.2]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ויהא בהצלחה רבה.

 יר עה"צ.אזכ

[ במכתבו כתב ע"ד בנו הנוסע לטורונטו ללמוד אצל סבו ר' מנחם מענדל 3]
 הכהן אהרונוב.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 הסכמה וברכה אזכיר עה"צ.

 

 קנד

 ]יום הבהיר י"ד כסלו[

 מענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית על דו"ח )ריש ס' "מבית חיינו" ח"ג(:

 אזכיר עה"צ.

 

 קנה

 י"ד כסלו[ ]יום הבהיר

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב ע"ד פגישתו עם ראשי חברת "דע 
 בירס" )מהעתקה(:

 עוה"פ אזכיר עה"צ והזמ"ג לבשו"ט וכו'. 
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 קנו

 כסלו[ יום הבהיר י"ד]

מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שכתב שבאלבום "ספר השלוחים" 
לא הופיעו בתואר  כן"ק, והלא הופיעו התמונות של כל חברי אגו"ח דא

חברי אגו"ח )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' 
 מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 יכתבו מכתב למו"ל האלבום, שיתקנו בח"ד, שיוסיפו כל השמות.]. .[ 

 

 זקנ

 ]ועש"ק וישלח, ט"ו כסלו[

בחלוקת מענה להמזכיר רשמ"מ סימפסון בקשר לרשימת המשתתפים 
 (:117הש"ס עד י"ט כסלו תשנ"ב ע"י "מחנה ישראל" )"בית חיינו" גליון 

 אולי להדביק על כותלי ביהמ"ד ותו"ת 

 

 חקנ

 ]כסלו[

מענה לגבאי בית הכנסת ליוצאי טוניס בקרית מוצקין אה"ק שהכניסו את 
ההזמנה לחנוכת הבית דבית הכנסת. על גבי ההזמנה נדפסה נוסח "ברכה 

תשורה וויינפעלד   –ולתורמת ולבני ביתם" )מצילום כתי"ק  ותפילה לתורם  
 (:116כ"ח סיון תשע"ח. "בית חיינו" גליון 

 מיהו מחבר תפלה זו?

 

 נטק

 ]כסלו[

מענה להשליח ר' שמואל יוסף ליפמאן פלאטקין שכתב ע"ד נסיעתו שוב 
 (:116למקום שליחותו ז'יטומיר )"בית חיינו" גליון 

 הצלחה רבה אזכיר עה"צ.
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 קס

 ]כסלו[

מענה לא' השלוחים באה"ק על מכתבו בצירוף אלבום פעולות )"בית חיינו" 
 (:116גליון 

 נתקבל והפ"נ ות"ח אזכיר עה"צ.

 

 אקס

 ]כסלו[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד בני ברק שהכניסו את ההזמנה 
 (:116להתועדות י"ט כסלו המרכזית בבני ברק )"בית חיינו" גליון 

 בעיתו והעניינים. אזכעה"צ ודבר

 

 בקס

 ]כסלו[

מענה על ההודעה ע"ד ה"דינר" לטובת המוסדות ישיבת תומכי תמימים, 
כולל אברכים ובתי ספר למלאכה )בכפר חב"ד, לוד ונחלת הר חב"ד( 

 (:116אביב בנר ה' דחנוכה )"בית חיינו" גליון -שיתקיים בתל

 והזמן גרמא והענין להצלחה וכו' אזכיר על הציון.

 

 גקס

 ]כסלו[

מענה על ההזמנה לה"דינר" לטובת מוסדות תומכי תמימים, כולל 
אביב בנר ה' דחנוכה )"בית -אברכים ובתי ספר למלאכה שיתקיים בתל

 (:116חיינו" גליון 

 אזכיר על הציון להצלחה וכו' והזמן גרמא וכו'. 
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 דקס

 ]כסלו[

חב"ד באה"ק מענה בקשר לסיום הרמב"ם הנערך ע"י מרכז צעירי אגודת 
 (:501אביב אה"ק )"כפר חב"ד" גליון -בהיכל התרבות בתל

אזכיר על הציון להצלחה רבה ומופלגה בכל הנ"ל ובכל הענינים ממש וכו' 
 והזמן גרמא לעניננו.

 

 הקס

 ]כסלו[

מענה להנהלת "צבאות השם" באה"ק בקשר לגליון "במחנה צבאות השם" 
 (:31דחודש כסלו )"במחנה צבאות השם" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה והענין והזמן גרמא אזכיר על הציון.

 

 וקס

 ]כסלו[

מענה לר' נפתלי הכהן רוט על דו"ח מפעולותיו ובקשת ברכה לספר "שערי 
 (:191משה" שמו"ל בנו הת' משה אריאל הכהן )ס' "כה תברכו" ע' 

מפני קוצר הזמן ועפ"י שו"ע אין לי ברירה אלא להעמידו על החזקה 
 ל בסדר.שהנ"ל הכ

 אזכיר עה"צ.

 

 זקס

 ]כסלו[

 (:323מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )ס' "שליחות כהלכתה" ע' 

 –כשיש חילוקי דיעות במוס' חב"ד  – כבכל המדינות

שבמדינה או ועד רבני חב"ד המרכזי שם. אזכיר  המרכזיתכעצת אגו"ח 
 עה"צ.
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 חקס

 ]כסלו[

התכני' של הקבוצה מענה להשליח ר' אהרן אליעזר צייטלין שהכניס את 
המגיעה מאה"ק לחצרות קדשנו לימי החנוכה )קובץ "יחסו של הרבי אל 

 הקבוצות מארץ הקודש"(:

 ויהא בשעה טובה ומוצלחת

 אזכיר על הציון

 

 סטק

 ]כסלו[

ה כפר חב"ד על ההודעה ע"ד כינוס -מענה לארגון "בת מלך" לכתות א
 שעורכים )ריש קובץ "השיר הוא קולמוס הנפש"(:

 ויהא בהצלחה רבה

 והזמן גרמא

 אזכיר על הציון

 

 קע

 ]כסלו[

מענה להנהלת "כולל חב"ד" שכתבו ע"ד הנחות בשמחות בכפר חב"ד 
 )מהעתקה(:

 כפשוט שכולל חב"ד לא עושה שותפות.

 

 אקע

 ]כסלו[

מענה לר' מרדכי ענתי על בקשת ברכה להפקד בילדים )מהעתקת המזכיר. 
בות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' המענה מתפרסם בזה לראשונה באדי

 בו(:

 בדיקת התפילין והמזוזות

 אזכיר עה"צ
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 בקע

 ]ח"י כסלו[

כתה  –מענה לר' שאול יוסף הרשקוביץ שהכניס את מכתב תלמידי כתתו 
בו מאחלים לכ"ק אדמו"ר שליט"א  –ח' חדר "אהלי תורה" כפר חב"ד 

. 116מהחלטותיהם )"בית חיינו" גליון  בקשר ליום הבהיר י"ד כסלו, ודו"ח  
 ס' "היכל מנחם" ח"ג ע' קסט(:

 א( וכל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר

שקל אחד )באם  סמליב( לתת לכאו"א שי' מהכתה שלו חנוכה געלט 
 אפשר דכסף(

 אזכיר עה"צ.

 

 גקע

 ]ח"י כסלו[

תו )תשורה רייטשיק כ"א מענה לר' אברהם סימפסון שכתב ע"ד מצב זוג
 סיון תשע"ג(:

 ויבש"ט והזמ"ג

]לאחר הלידה כתב הנ"ל: "אנו רוצים להביע את תודותינו הרב עבור 
הברכות שקבלנו ובפרט בשעות הקודמות בבקר חי' כסלו העבר לפני שנולד 
לנו בתנו תי'. מיד לאחר שקבלנו מענת כ"ק אדמו"ר שליט"א "ויבש"ט 

בבקר מסרתי מיד המענה לזוג' )אנחנו הי'  5:10והזמ"ג" שזה הי' בשעה 
לאחר  רק שעהאז בבית הרפואה( וזה הי' לה חיזוק גדול ביותר ובתוך 

(. ונקרא Labor-שעה בערך ב 12)וזה הי' לאחר  –המענה נולד בתנו תי' 
ע"ש אם אדמו"ר הזקן )בהמשך לי"ט כסלו(  –רבקה תי'  –שמה בישראל 

לידת   לפניוע"ש הרבנית רבקה נ"ע . . מצו"ב תמונה ממשפחתנו שי' שנלקח  
 בתנו רבקה תי'".

 תשורה שם(: –כ"ק אדמו"ר שליט"א כתב על מכתבו )מצילום כתי"ק 

 למל"ח

 לאשר כ"ז במכ )טיטול

 בנוסח

 שם "רבקה תי'" בסיום המכתב[.וסימן קו תחת ה
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 דקע

 ]י"ט כסלו[

 –מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על ההודעה ע"ד חגיגה שעורכים 
לרגל חג החנוכה, שמחת ספר התורה החדש של יהודי מרוקו )לזכות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א ולזכרון הרבנית הצדקנית נ"ע, שהכנסתו נערכה 

 ה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט(:"(, וחגיגת שנת הצדי"ק )תשור770ב"

 נת' ות"ח ת"ח ואזכיר עה"צ.

 

 הקע

 ]כ"ף כסלו[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על דו"ח מהחגיגה שנערכה 
 (:499בקזבלנקה מרוקו )"כפר חב"ד" גליון 

 ותהא פענ"מ ובהוס' כו' 

 והזמ"ג וכו'. 

 אזכיר עה"צ.

 

 וקע

 ]כ"ף כסלו[

גוטניק על דו"ח מעניני שלימות הארץ מענה לר' יוסף יצחק הכהן 
 )מהעתקה(:

 והקודמיו. – ]להצלחה בהנ"ל[אזכיר עה"צ 

 

 זקע

 ]כ"א כסלו[

מענה להרב עזרא בנימין שוחט שבנו הת' מנחם ישראל מתחתן באה"ק 
 (:268ביום כ"א כסלו )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

כולה המכתב להחו"כ שי' ודאי נת' וכפשוט התפשטותו בכל המשפחה 
 ובאופן שבכאו"א שי' יתוסף בכל יום כו'.

 אזכיר עה"צ.
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 חקע

 ]כ"א כסלו[

מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שכתב ע"ד אירוע מסויים שלא שלחו 
. ס' "מקדש מלך" ח"ג 158הזמנות לכמה מהרבנים )ס' יומן "ימי ברכה" ע'  

 ע' קצד. והעתקה(:

דאנ"ש שי' )כולל הרבנים  ככולםרובם בין  בד"תבאם הכוונה שאתחיל 
 כבר הודיע מרע"ה שאין זה באפשרי. –שי'( 

אם לא יתחילו להתדבר ביניהם בכוונה אחת לבוא לשלום אמיתי יחכו 
 לימות המשיח בגילויים.

 

 עטק

 ]כ"א כסלו[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב דו"ח ע"ד שלימות הארץ, וכתב 
צה להקדים את הבחירות, וזו עצה שראש הממשלה מר יצחק שמיר רו

לדחות את כל הענינים למשך שנה. וכתב שלכאורה עצה זו היא עצה נכונה, 
 ומר יצחק שמיר צריך שלא לפחד מאיומי מפלגה מסויימת )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק כמה תיבות בקטע האמור והשאיר את 
 התיבות "עצה הוא עצה נכונה", וכתב:

 אזכיר עה"צ

 

 קפ

 כ"ב כסלו[ועש"ק וישב, ]

מענה לר' שניאור זלמן גורארי' שכתב ע"ד יום הולדתו השמונים בנר א' 
. ס' "בכל ביתי נאמן הוא" ע' 270דחנוכה )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

303:) 

מנהגי יום הולדת, וביתר שאת וביתר עוז ובגבורות, בגבורת החסדים 
 הנגלים והנסתרים בנגלה וכו' 

 עה"צ.אזכיר 
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 אקפ

 כ"ב כסלו[ועש"ק וישב, ]

מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שכתב, בהמשך להמענה שנתקבל 
(, שמקבל על עצמו לפעול בענין ומקווה שיכוון להכוונה קעח)לעיל מענה 
 )מהעתקה(:

 אזכיר עה"צ.

 

 בקפ

 ]כ"ה כסלו, א' דחנוכה[

ו" שהתקיים בנר מענה לר' הלל דוד קרינסקי על דו"ח ממעמד "חנוכה לייו
 תשורה קרינסקי כ"ח סיון תשע"ג(: –א' דחנוכה )מצילום כתי"ק 

נתות"ח ויה"ר שיתוסף בפרסום והצלחה והעיקר בהנוגע להפצת היהדות 
 וכו' 

 

 גקפ

 ]כ"ה כסלו, א' דחנוכה[

 (:117מענה להשליח ר' יצחק גאלדשטיין )"בית חיינו" גליון 

שהוכנו ע"י תלמידי חדר ליובאוויטש [ בקשר לנרות שעוה לחנוכה 1]
 במדריד והוכנסו לכ"ק אדמו"ר שליט"א, כתב:

 והזמ"ג לנפלאות ב

 )יהי' בכל מכל וכו'( 

 אזכיר עה"צ

 [ בקשר לאלבום תמונות מהפעילות בעת "ועידת מדריד" שהכניס, כתב:2]

 נת' ות"ח )המצו"ב מוחזר בזה(

 בהצלחה ומסייעוהזמ"ג 

 ובנפלאות וכו' 

 אזכיר עה"צ
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 דקפ

 ]כ"ה כסלו, א' דחנוכה[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מעניני שלימות הארץ 
 )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב: "ויה"ר שכשם שבימי 
חנוכה בימים ההם זכינו לניסים וכו' כן בימים אלו בזמן הזה נמשיך בשנת 

לניסיך ולנפלאותיך וישועתיך, ובפרט בארצינו הק' שעיני ה' נפלאות בכל, 
 אלוקיך וכו' וינהיג הקב"ה הענינים לטובותינו וכו'", וכתב:

 נת' ות"ח

 אזכיר עה"צ

 

 הקפ

 ]כ"ו כסלו, ב' דחנוכה[

מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן שכתב ע"ד מעמד הדלקת נר א' 
ירסומי ניסא ע"י חברת דחנוכה במנהטן במנורה הגדולה אשר שם, ובפ

 (:118הרשתות הטלוויזיות ברחבי ניו יארק )"בית חיינו" גליון 

 ות"ח על הבשו"ט.

 אזכיר עה"צ.

 

 וקפ

 ]כ"ו כסלו, ב' דחנוכה[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין שביקש ברכה עבור א' המקורבים 
למצב זוגתו שתלד בנקל וצריכים רחמים רבים )תשורה ראסקין כ"ט טבת 

 תשנ"ט(:

 אזכיר עה"צ.
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 זקפ

 ]כ"ו כסלו, ב' דחנוכה[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין שביקש ברכה למשפחת מקורבים 
 לרפואה שלימה )תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט(:

 בדיקת התפילין והמזוזות, אזכיר עה"צ.

 

 חקפ

 ]כ"ז כסלו, ג' דחנוכה[

 מעניני עסקיו )מהעתקה(:מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב: "וקנינו עוד שטחים 
שמוכשרים מאד לזהב )בתנאים מתאימים כבמצורף(, ואני מבקש עוה"פ 

 ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה גדולה בכל הנ"ל", וכתב:

 נת' ות"ח

 אזכיר עה"צ

 להוסיף מיום ליום בטוב וכו'.  מסייעוחנוכה 

 

 פטק

 ]כ"ז כסלו, ג' דחנוכה[

מענה להשליח ר' אהרן אליעזר צייטלין שהכניס מכתב של חברי הקבוצה 
שהגיעו מאה"ק לחצרות קדשנו לימי החנוכה, בו הודעה ע"ד ביאתם, 
בקשת ברכה בגשמיות וברוחניות, ובקשת ברכה להתגלות משיח תיכף 

הרבי אל הקבוצות   . קובץ "יחסו של266ומיד )יומן "פאקס א שיחה" גליון  
 מארץ הקודש"(:

והזמ"ג לבשו"ט בכהנ"ל ובאופן דפעולה נמשכת במשך כל השנה, וגם על 
 פתח בתיהם מבחוץ. אזכיר עה"צ.
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 קצ

 ]שלהי כסלו[

מענה להמניחים דשיחת ש"פ וישב שכתבו: "בנוגע להשינוי בהניגון 
האדרת ביררנו שכמה חדשים לאחרי שהתחילו לנגן  –דמדינת צרפת 

הפרזידנט של צרפת דאז הכריז, שמפני הכבוד  –והאמונה בשנת תשל"ד 
כדאי לשנות הקצב של הניגון. ובשנת תשמ"א הפרזידנט מיטעראנד שינה 
זה חזרה לקצבו הקודם. האם לשינוי זה היתה הכוונה?" )מצילום כתי"ק 

 תשורה יעקבסאן י"ט סיון תשנ"ט(: –

ת מה שכתבו "בנוגע להשינוי בהניגון כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול א
 . . חזרה לקצבו הקודם", וכתב:

 להכניס כ"ז בהערה בתחילת השיחה בפעם הא' שנזכר השינוי

 מהיר

 

 אקצ

 ]שלהי כסלו[

מענה להמניחים דשיחת ש"פ וישב שכתבו בהמשך להמענה שנתקבל ע"ד 
תשורה יעקבסאן י"ט סיון  –הכנסת הערה בהשיחה )מצילום כתי"ק 

 "ט(:תשנ

בנוגע להשינוי בהניגון דמדינת  –[ במכתבם כתבו: "בהשיחה דשבת 1]
הוספנו )ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א( הערה זו: *( כמה  –צרפת 

 –חדשים לאחרי שהתחילו לנגן "האדרת והאמונה כו'" בשנת תשל"ד 
שינתה ממשלת צרפת את קצב הניגון ורככו את תנועותיו )מפני הכבוד, כפי 

מנהיג צרפת בשעתו(. ובשנת תשמ"א שינה אותו מנהיגה החדש  שהכריז
 ".המו"ל)הנוכחי( חזרה לקצבו הקודם. 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו אצל קטע זה, וכתב:

 ות"ח

[ במכתבם כתבו: "וזה עתה בררנו אצל הממשלה בצרפת, שבחדשים 2]
מפני האחרונים יש שקו"ט וקס"ד בהממשלה שם לשנות הניגון הרשמי 

שהוא יותר מדי רעוואלוציעניש ומגרה אנשי המדינה כו', מפני שאינו 
מתאים כ"כ לאור המצב שמדינת צרפת ושאר מדינות החברות בשוק 

(. ועפ"ז לכאורה כדאי להוסיף זה 1992האירופאי עומדים להתאחד )בשנת  
בפנים השיחה )ובסוף הערה הנ"ל להוסיף פרטים אלו(, האם נכון לעשות 

 שם להלן: . .".כן כנר
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 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 יהיו עוד חדשות בזה ע"פ טבע ואין ענינם נאכלויפען החדשות

 

 בקצ

 ]שלהי כסלו[

מענה לר' זאב יחזקאל הכהן כ"ץ על דו"ח מהתועדות רבתי של י"ט כסלו 
 (:266)יומן "פאקס א שיחה" גליון  770-ב

בכל   מכל הנ"להשנה )בנוגע לדא"ח כו'( יומשך    לראשנת' ות"ח ומתאים  
 השנה וכו'.

 אזכיר עה"צ.

 

 גקצ

 ]שלהי כסלו[

מענה לר' מנחם מענדל הלוי גורעוויטש בקשר להקבוצה שהגיעו לחצרות 
קדשנו לבקשת ברכה עבור הבנין החדש של ישיבת תו"ת דברינוא )יומן 

 (:266"פאקס א שיחה" גליון 

ספה עוד על פעילות הנ"ל והזמ"ג. אזכיר ויהא כל הנ"ל בהצלחה ובהו
 עה"צ.

  

 דקצ

 ]שלהי כסלו[

 (:117מענה לכמה עסקנים מניו יארק בקשר לפעילותם )"בית חיינו" גליון  

 והזמ"ג להצלחה רבה אזכיר עה"צ.

 

 הקצ

 ]שלהי כסלו[

מענה להשליח ר' יעקב ראובן הלוי סגל שכתב ע"ד קבוצת נשים מיישוב 
מונסון אה"ק הנוסעות לקראת ימי החנוכה לחצרות קדשנו, וביקש -נווה
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ברכה שיהיו כלים לקבל את ברכות כ"ק אדמו"ר שליט"א וכן לנסיעה 

 (:117צלחה )"בית חיינו" גליון 

 בטח זהו בהסכמת רב פוס"ד בארה"ק

 אזכיר עה"צ.

 

 וקצ

 ]שלהי כסלו[

מענה לר' יצחק שפרינגער על דו"ח מהוספות בתומ"צ )"בית חיינו" גליון 
117:) 

 וכו' אזכיר עה"צ. וכו'נת' ות"ח והזמ"ג 

 

 זקצ

 ]שלהי כסלו[

מענה לר' יהושע פינסאן על דו"ח מהכנסת ספר תורה בכפר חב"ד )"בית 
 (:117חיינו" גליון 

 והענינים והזמ"ג. אזכיר עה"צ.ותהא פעולה נמשכת ובהוספה 

 

 חקצ

 ]שלהי כסלו[

מענה להרב זאב דוב סלונים שהכניס את פ"נ המשתתפות בהתועדות רבתי 
דיום הבהיר ראש חודש כסלו בירושלים עיה"ק, יחד עם חגיגת סיום "עין 

 (:117יעקב" )"בית חיינו" גליון 

הא פעולה נתקבל ות"ח בסמיכות לט' וי' וי"ט כסלו והזמ"ג לבשו"ט ות
 נמשכת ובהוספה אזכיר עה"צ
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 קצט

 ]שלהי כסלו[

מענה להרב משה הבלין בקשר לחגיגת סיום הרמב"ם וחגיגת חג הגאולה 
 (:117י"ט כסלו בעירו קרית גת אה"ק )"בית חיינו" גליון 

 אזכיר עה"צ והזמ"ג לבשו"ט.

 

 ר

 ]שלהי כסלו[

י"ט כסלו דתלמידי מענה להרב משה הבלין בקשר לחגיגת חג הגאולה 
 (:117ישיבת תו"ת דקרית גת )"בית חיינו" גליון 

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה אזכיר עה"צ.

 

 אר

 ]שלהי כסלו[

 (:117מענה לר' לוי וילימובסקי )"בית חיינו" גליון 

 [ במכתבו כתב ע"ד "ערב חב"ד" שמארגן במגדל העמק אה"ק.1]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 גרמא בהצלחה רבהא. והזמן 

[ במכתבו כתב ע"ד משפחה שמימנה את האירוע לע"נ אשה מסויימת, 2]
 וציין את שמה ושם אמה. 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ב. שם אביה מרת אסתר

 ג. אזכיר עה"צ
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 בר

 ]שלהי כסלו[

מענה לר' ישראל דוד נחשון על דו"ח מחגיגת בר מצוה של בנו, בה נשא 
קבלת המלכות של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, וצירף דברים בענין  

. ס' "ימי בשורה" 117למכתבו חתימות לקבלת המלכות )"בית חיינו" גליון  
 (:266-7ע' 

 ויקויים בהם מי שיש לו מאתיים רוצה ת' וכו'

 אזכיר עה"צ.

 

 גר

 ]שלהי כסלו[

האחרונים המורחבים, מענה למערכת "בית חיינו" על דו"ח ע"ד הגליונות 
הרחבת צוות העובדים ועוד. למכתבם צירפו ב' כרכים הכוללים את כל 

 (:117)"בית חיינו" גליון  115הגליונות עד גליון 

כהנ"ל נת' ות"ח ת"ח אזכיר עה"צ להנ"ל ולכל המצטרך לכל אחד ואחד 
 .שיחי' מהם ויבש"ט

 

 דר

 ]שלהי כסלו[

יכות לפני כמה חודשים וכתב ע"ד מענה לשליח הפועל בעיר בה אירעו מהפ
נסיעתו חזרה לשם, וביקש הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א )"בית 

 (:118חיינו" גליון 

 שיהא בהצלחה רבה

 אזכיר עה"צ.

 

 הר

 ]שלהי כסלו[

מענה להשליח הפועל בעיר בה אירעו מהפיכות וחוזר למקומו שכתב 
 (:118נו" גליון שהתומכים בבית חב"ד ימשיכו השנה לתמוך )"בית חיי
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 וגדול הזכות וכו' וכו' 

 אזכיר עה"צ.

 

 ור

 ]שלהי כסלו[

מענה להרב אליהו יוחנן גורארי' בקשר לספר "קיצור הלכות משולחן ערוך 
אדמו"ר הזקן הלכות שבת" היו"ל ע"י "מכון אהלי שם ליובאוויטש" 

 (:118שבניהולו )"בית חיינו" גליון 

 והזמ"ג לכל כיו"ב

 עה"צ.אזכיר 

 

 זר

 ]שלהי כסלו[

מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון שכתב דו"ח מהתועדויות חודש כסלו 
בצירוף מודעה שנדפסה בעיתון "דזשואיש פרעס" ע"ד התועדות י"ט כסלו 
בבית הכנסת "אהל משה", וכתב שיהי רצון שיגרום נחת רוח לכ"ק 

 באדיבות הנמען שי'(:. והעתקה, 121אדמו"ר שליט"א )"בית חיינו" גליון 

 ורבה, אזכיר עה"צ.

 

 חר

 ]שלהי כסלו[

מענה להשליח ר' יהודה ליב אלעווסקי שכתב עבור א' המקורבים בקשת 
ברכה עבור בתו לרפואה שלימה, ושאלה מה הוא יכול לעשות בכדי למהר 

 (:504את רפואתה. למכתבו צירף מכתב של הבת הנ"ל )"כפר חב"ד" גליון  

 ל. דיוק בכשרות האכילה ושתיה.אזכיר עה"צ להנ"
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 טר

 ]שלהי כסלו[

מענה נוסף להשליח ר' יהודה ליב אלעווסקי על בקשת ברכה עבור בתו של 
 (:504א' המקורבים )"כפר חב"ד" גליון 

 אזכיר על הציון והזמן גרמא לבשו"ט.

 

 רי

 כסלו[שלהי ]

( קנושכתב עוה"פ )ראה לעיל מענה מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי 
)מהעתקה.  תמונות חברי אגו"ח דאה"ק ב"ספר השלוחים"הופעת ע"ד 

המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים 
 תלוי' בו(:

 בטח יודיעני המשך בכ"ז ות"ח.

 

 ארי

 כסלו[שלהי ]

יהודה ירוסלבסקי שכתב שמנסה לברר עם המו"ל מענה להרב יצחק 
עדיין  ךא "ד הופעת תמונות חברי אגו"ח דאה"ק שם,ע "ספר השלוחים"ד

אין לו מענה ברור )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' 
 מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 בא"כ ישאלם עד שמברר

 

 ברי

 ]שלהי כסלו[

ירוסלבסקי שכתב שעומד בקשר עם המו"ל מענה להרב יצחק יהודה 
ואמרו לו שיתנו לו תשובה )מהעתקה. המענה מתפרסם   ד"ספר השלוחים"

 בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 נת' ות"ח
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 גרי

 ]שלהי כסלו[

בקשר ליום העיון  –פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר -מענה כללי
נשי ובנות חב"ד באה"ק שהתקיים בנתני' אה"ק )"כפר חב"ד" הארצי של 

 ([:503גליון 

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה 

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'. 

 ימי חנוכה –והזמ"ג, 

 כו'. והוספה מיום ליום בנר מצוה ותורה אור 

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 כל מכל כל, בה(.ב)פלאות( נ

 אזכיר עה"צ.

 

 ידר

 ]ועש"ק מקץ, ער"ח טבת, ה' דחנוכה[

מענה לא' שכתב שחזר בתשובה ע"י א' מאנ"ש ומניח תפלין ומתפלל בכל 
בוקר, אך עושה זאת בלי חשק ובתפלה מחכה לסיומה מהר וכו' )יומן 

 (:267"פאקס א שיחה" גליון 

)השם(, וימשיך לבש"ט  מסייעין אותותורתנו הבא ליטהר  הבטיחתו
 ובהוספה 

 אזכיר עה"צ.
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 טור

 ]ועש"ק מקץ, ער"ח טבת, ה' דחנוכה[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שביקש ברכה עבור יום ההולדת של בתו 
 וכן של בניו התאומים, וכתב דו"ח מעניני עסקיו )מהעתקה(:

ן בעיגול את תאריך המכתב "יום ה חנוכה", כ"ק אדמו"ר שליט"א סימ
 וכתב:

 חנוכה דחנוכה

 למה )גם ע"פ טבע( אין עלי' במחירי המניות.

 

 טזר

 ]מוצש"ק מקץ, אדר"ח טבת, ו' דחנוכה[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על ההודעה ע"ד חנוכת בית חב"ד 
 בעיר מרקש מרוקו )תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט(:

 ות"ח אזכיר עה"צ, לבשו"ט והזמן גרמא והענין.נת' 

 

 זרי

 ]ג' טבת[

מענה להשליח ר' אהרן אליעזר צייטלין שהכניס מכתבי בקשת ברכה של 
חברי הקבוצה שהגיעו מאה"ק לחצרות קדשנו לימי החנוכה )יומן "פאקס 

 . קובץ "יחסו של הרבי אל הקבוצות מארץ הקודש"(:266א שיחה" גליון 

 הברכה לשידוכים, כתב:-בקשות[ על 1]

החלטה לייסד ביתם על יסודי התורה והמצוה בחיי היום יום. אזכיר 
 עה"צ.

 הברכה לזרעא חייא וקיימא, כתב:-[ על בקשות2]

דיוק בטהרת המשפחה, וכדאי שילמדו עוה"פ הל' הצריכות שמא נשכחו 
 פרטים אחדים. אזכיר עה"צ.

 ברכה כלליות, כתב:-[ על בקשות3]

 ת המזוזות והתפילין אזכיר עה"צ.בדיק



ה'תשנ"ב –מענות קודש    72 

 
 [ בקשר להמענות דלעיל, כתב:4]

 כאילו נכתב לכאו"א שי' בנייר בפ"ע. ממשבודאי יסביר הפשוט ש

הברכה( כתב שלא התאפשר לחברי -[ במכתבו )בצירוף למכתבי בקשת5]
 הקבוצה לדבר עם כ"ק אדמו"ר שליט"א בגלל חלוקת "חנוכה געלט". 

 א:מענה כ"ק אדמו"ר שליט"

 ודמי חנוכה פעמיים.

 

 חרי

 ]ג' טבת[

מענה לר' דוד ראסקין על דו"ח מהתועדות נר ה' דחנוכה בו חילקו לכל 
תשורה זאנדהויז ר"ח שבט  –התמימים "חנוכה געלט" )מצילום כתי"ק 

 (:266תשס"ח. יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 נת ות"ח

 ויגש אליו יהודא תומ"יויה"ר שיקוים 

 )האמתית( שאמרו היום: את צמח כו' ותחזינה כו'סמיכת גאולה 

]מענה זה ניתן גם לר' ישראל דוד נחשון על גליון "במחנה צבאות השם" 
 ([.119. "בית חיינו" גליון 32דחודש טבת )"במחנה צבאות השם" גליון 

 

 יטר

 ]ג' טבת[

מענה להשליח ר' שמואל לו שביקש ברכה עבור א' הנמצא במצב קשה 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות 

 הרבים תלוי' בו(:

 והזמ"ג לבשו"ט ע"ד הל' חנוכה כו' 

 אזכיר עה"צ
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 רכ

 ]ד' טבת[

מענה להת' חיים שאול ברוק על דו"ח מהדפסת "קונטרס ה' טבת" 
ובבתי הכנסת בהשכונה, שילוחו לרחבי תבל ע"י מערכת  770-וחלוקתו ב

"פאקס א שיחה" ור' אלעזר רייטשיק, והדפסתו באה"ק ע"י ר' טובי' פלס 
 . והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:504)"כפר חב"ד" גליון 

 ויה"ר שיהא בהצלחה רבה.

 אזכיר עה"צ.

 

 ארכ

 ]ד' טבת[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על דו"ח ממסיבת חנוכה בקזבלנקה 
איש כן ירבו  1700-תתפו יותר ממרוקו שנערכה ברוב פאר והדר והש

 )תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט(:

 והזמן גרמא להצלחה אזכיר עה"צ.

 

 ברכ

 ]ד' טבת[

מענה למרת עליזה באטלער שביקשה ברכה עבור בנה בכורה הלומד 
ועבור בנה הלומד בישיבת תו"ת דכפר חב"ד  770בישיבת תו"ת המרכזית 

 )תשורה באטלער ו' תשרי תשע"ח(:

 ה מתוך שמחה וטוב לבבוכל ז

 אזכיר על הציון

 

 גרכ

 ]יום הבהיר ה' טבת[

מענה להשליח ר' יהודה ליב אלעווסקי על דו"ח מפעולות חנוכה )יומן 
 (:266"פאקס א שיחה" גליון 
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הדו"ח מח' חנוכה, מא' דחנוכה והמצו"ב, ממוצש"ק מקץ והמצו"ב,  

להוסיף מיום ליום בנר מצוה ותורה אור, ויהא המשך טוב   ומלמדוהזמ"ג  
 ובהוספה, אזכיר עה"צ.

 

 דרכ

 ]יום הבהיר ה' טבת[

מענה בקשר לקובץ "דידן נצח" הכולל לקט משיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לק כ"תשורה" להמשתתפים בהתועדות בקשר ליום הבהיר ה' טבת, שחו

 (:)מצילום כתי"ק 770-המרכזית ב

 ויה"ר שיפעול פעולה רצוי' במילואה כו'

 

 הרכ

 ]יום הבהיר ה' טבת[

מענה לא' השלוחים שכתב ע"ד בעיות במקום שליחותו ושאל האם לחפש 
. והעתקה, באדיבות הנמען 123שליחות במקום אחר )"בית חיינו" גליון 

 שי'(:

 ימשיך כפשוט.

 אזכיר עה"צ

 

 ורכ

 ]יום הבהיר ה' טבת[

מענה לר' משה עזאגווי שביקש ברכה לעשירות, ובקשר עם מצב זוגתו 
ביקש ברכה ללידה קלה )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ויבש"ט

 אזכיר עה"צ
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 זרכ

 ]תחלת טבת[

( להנהלת נשי 1פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר: )-כללימענה 
ובנות חב"ד המארגנות מלוה מלכה לקבלת פני משיח צדקנו וכתבו ע"ד 
כו"כ מקומות ברחבי תבל בהם מארגנים מלוה מלכה באותו הזמן )"בית 

( בקשר לחלוקת המשניות ע"י תלמידי ישיבת "אהלי 2(; )122חיינו" גליון 
הבהיר ה' טבת עד י"ב טבת, בהמשך לשיחת ה' טבת ע"ד תורה" מיום 

הוספה בלימוד משניות לזירוז הגאולה )מהעתקה, באדיבות ר' לוי יצחק 
( לתלמידי שיעור א' מתיבתא "אהלי תורה" על דו"ח 3שי' אזימאוו(; )

 ממבצעים בחנוכה )רשימת ר' שניאור זלמן שי' הלוי הבר([:

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ספה ובהו

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'. 

 המשך דימי חנוכה –והזמ"ג, 

 והוספה מיום ליום בנר מצוה ותורה אור כו'. 

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 כל מכל כל, בה(.ב)פלאות( נ

 אזכיר עה"צ.

 

 חרכ

 ]תחלת טבת[

לתלמידי  –פרטי )נוסף( על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר -כללימענה 
ישיבת אור אלחנן חב"ד לאס אנדזשעלעס על הדו"ח מקיום הוראות כ"ק 

 ([:267אדמו"ר שליט"א בהתועדויות )יומן "פאקס א שיחה" גליון 
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להוסיף מיום ליום בנר מצווה ותורה אור ויהא המשך   ומלמדוהזמן גרמא  

 כיר עה"צ. טוב ובהוספה. אז

 

 כטר

 ]תחלת טבת[

מענה לא' מאנ"ש טורונטו שהכניס רבע עמוד בעיתון המקומי ע"ד מעמד 
 (:266ה"חנוכה לייוו" בנר א' דחנוכה )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ימשיך בבשו"ט בפעולות. אזכיר עה"צ.

 

 רל

 ]תחלת טבת[

לקבלת פני מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד בקשר לכינוס וסעודה מיוחדת 
משיח צדקנו שעורכים במוצש"ק כ"ח טבת יום הולדת הרבנית הצדקנית 

 (:267מרת חנה נ"ע )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ

 והזמ"ג והענינים

 ויהא בהצלחה רבה וכו'.

 

 ארל

 ]תחלת טבת[

מענה לא' שבא בקשרי השידוכין עם בת כהן )יומן "פאקס א שיחה" גליון 
270:) 

 היות בקי בתוכן מסכת א' )קטנה(.ישתדל ל

 

 ברל

 ]תחלת טבת[

מענה לר' בועז לרנר על דו"ח מהתקנת קופת צדקה ראשונה במטוס ג'מבו 
 (:118על ע"י א' מטייסי החברה )"בית חיינו" גליון -של חברת אל

 ות"ח ת"ח על הבשו"ט, ויוסיף בכל זה ובכיוצא בזה. אזכיר עה"צ.



ה'תשנ"ב –מענות קודש  77   

 
 גרל

 ]תחלת טבת[

להנהלת ניידות חב"ד באה"ק על דו"ח מפעילות בחנוכה )"בית מענה 
 (:118חיינו" גליון 

 והזמ"ג להצלחה

 ולבשו"ט בכל כיו"ב.

 אזכיר עה"צ

 

 דרל

 ]תחלת טבת[

מענה לר' יצחק שפרינגער על דו"ח מהוספות בתומ"צ )"בית חיינו" גליון 
118:) 

 נת' ות"ח

 והזמ"ג והענין

 אזכיר עה"צ.

 

 הרל

 טבת[]תחלת 

מענה להשליח ר' ישראל לנדא מנהל מרכז חב"ד לישראלים בטורונטו 
 (:118קנדה על דו"ח מפעולות חנוכה )"בית חיינו" גליון 

 אזכיר עה"צ ותהא פעולה נמשכת ובהוספה רבה.

 

 ורל

 ]תחלת טבת[

מענה להת' שמואל שטרסברג על דו"ח מתהלוכת הטנקים למנהטן 
 (:119חיינו" גליון במוצש"ק מקץ )"בית 

 והזמ"ג והענין להצלחה רבה

 אזכיר עה"צ.
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 זרל

 ]תחלת טבת[

מענה לר' יחמיאל בנימינסאן בקשר ל"דינר" ל"צבאות השם" )"כפר 
 (:503חב"ד" גליון 

 אזכיר עה"צ. וכו'והזמ"ג להצלחה רבה 

 

 חרל

 ]תחלת טבת[

תורה "אור בתלמוד    –מענה על דו"ח מהתועדויות י"ט כסלו בצפת עיה"ק  
 (:503מנחם", ב"מכון אלטא", ובמסגרת נשי חב"ד )"כפר חב"ד" גליון 

 נת' ות"ח אזכיר עה"צ לבשו"ט והזמ"ג והענין. 

 

 לטר

 ]ועש"ק ויגש, ו' טבת[

" על ההודעה שה"ספר תורה 770מענה לגבאי בית הכנסת ובית המדרש "
ו של משיח" נבדקה ע"י המחשב של "ועד משמרת סת"ם" ולא נמצאה ב

 (:267אף טעות )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 כן יבש"ט תכה"י ובהוספה. 

 

 רמ

 ]ועש"ק ויגש, ו' טבת[

עותקים  2מענה לר' יונה אבצן מנהל ועד שיחות באנגלית שכתב: "מצורף 
מיוסד על שיחת כ"ק אדמו"ר  Books with Soulsמקונטרס החדש 

שליט"א בשבת האחרונה. הננו מקוים שקונטרס זה יעזור להחזרת הספרי' 
 , והעתקת המזכיר(:270בהקדם" )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח ת"ח

 ותהא פעולה נמשכת וכו' וכו'. 

 אזכיר עה"צ.



ה'תשנ"ב –מענות קודש  79   

 
 ארמ

 ]ועש"ק ויגש, ו' טבת[

 ו"ח מעניני עסקיו )מהעתקה(:מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על ד

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב: "שיהי' דידן נצח בכל 
הנ"ל ובקרוב נזכה לנפלאות וברכת ה' בהקמפניס שלנו, ואזכה כפרשת 
השבוע בעז"ה כמו יוסף ליעקב אבינו שאוכל לבשר גדולות לכ"ק אדמו"ר 

"ז ג"כ ותחי רוח וגו' שליט"א שאנו מושלים על אוצרות האדמה ואוכל עי
 לקדש שם ליובאוויטש", וכתב:

 אזכיר עה"צ

 

 ברמ

 ]מוצש"ק ויגש, ז' טבת[

מענה למערכת "פאקס א שיחה" בקשר לזה שבהמשך להתועדות ש"פ ויגש 
התחילו במבצע לשלוח את  –בה דובר ע"ד "מנוי" לעניני תורה הנדפסים 
בארצה"ב וקנדה בחינם במשך התקציר מהתועדויות השבת לכל השלוחים  

ארבעה שבועות, בכוונה שימשיכו אח"כ ב"מנוי" וכו' )יומן "פאקס א 
 (:266שיחה" גליון 

 ויהא בשטומו"צ ובהוספה. אזכיר עה"צ.

 

 גרמ

 ]ט' טבת[

מענה למרת גיטא צייטלין על דו"ח מבצע חנוכה ע"י "תפארת זקנים" 
 (:274גליון ו"חכמות נשים" )יומן "פאקס א שיחה" 

 והזמ"ג והענין לפירסומי

 ולהצלחה בכל.

 אזכיר עה"צ.
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 דרמ

 ]י"ב טבת[

מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן על דו"ח מפעילות חנוכה, פעילות 
"המטה העולמי להבאת המשיח", והכנות למלוה מלכה השנתית של 

 (:270צאצאי אדה"ז )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 באזכיר עה"צ להמצו"

 ובפרט שנכלל פירסומי ניסא דחנוכה מדרבנן

 ואולי יש לומר דאורייתא

 )היפך דכפיית טובה, וק"ל(.

 

 הרמ

 ]ועש"ק ויחי, י"ג טבת[

מענה לאחת ששאלה האם לקבוע מקום דירתם באה"ק ששם התגוררו 
לאחרונה, או לחזור לאוסטרליא ששם התגוררו לפני זה )יומן "פאקס א 

 (:268שיחה" גליון 

 תלוי ברגש שלה ודבעלה שי'. –בנוגע למקום דירתם 

ובמילא עליהם להתדבר ביניהם אולי לזמן דנסיון )שנה או שנתיים( 
 ואח"כ להחליט סופית.

 בדיקת המזוזות והתפילין.

 אזכיר עה"צ.

 

 ורמ

 ]ועש"ק ויחי, י"ג טבת[

גליון מענה לר' יצחק שפרינגער על דו"ח מהוספות בתומ"צ )"בית חיינו" 
121:) 

 נת' ות"ח אזכיר עה"צ.
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 זרמ

 ]ועש"ק ויחי, י"ג טבת[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על בקשת ברכה לכמה משפחות 
 מקורבים לרפואה שלימה )תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט(:

 בדיקת התפילין והמזוזות וכל הנ"ל אזכיר עה"צ.

 

 חרמ

 ]ועש"ק ויחי, י"ג טבת[

הודה ליב ראסקין על בקשת ברכה לרפואה שלימה עבור מענה להשליח ר' י
א' המקורבים )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' 

 שמואל יוסף יצחק שי' וויינבערגער וזכות הרבים תלוי' בו(:

 בדיקת התפילין והמזוזות

 

 מטר

 ]ועש"ק ויחי, י"ג טבת[

נסיעתו לעיר מקנס מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין שהודיע ע"ד 
מרוקו לארגן את "צבאות השם" ובית חב"ד שם )מהעתקה. המענה 
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' שמואל יוסף יצחק שי' וויינבערגער 

 וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר על הציון

 

 רנ

 ]ועש"ק ויחי, י"ג טבת[

ו מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי מעניני עסקי
 )מהעתקה(:

 אזכיר עה"צ להצלחה ולבשו"ט בכהנ"ל.
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 ארנ

 ]ט"ו טבת[

מענה לר' יצחק שפרינגער על דו"ח מהוספות בתומ"צ )"בית חיינו" גליון 
121:) 

 אזכיר עה"צ.

 

 ברנ

 ]ט"ו טבת[

מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שכתב ע"ד פעולות של עסקנים 
 מסויימים )מהעתקה(:

 ונדפס בכל החומשים. ]. .[מכבר עניתי ע"ד מדין 

 

 גרנ

 ]טבת[

מענה לתמימים הנוסעים בשליחות המל"ח לגוואלדופ לכמה שבועות )יומן 
 (:267"פאקס א שיחה" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה והזמ"ג אזכיר עה"צ.

 

 דרנ

 ]טבת[

מענה להרב שמואל פסח באגאמילסקי על דו"ח מפעילות חנוכה במקומו 
 (:120דזשערזי )"בית חיינו" גליון מייפלוואוד ניו 

 ויהא בהצלחה רבה ובפירסום אזכיר עה"צ.

 

 הרנ

 ]טבת[

 (:120מענה לאחת שנתנה המחאה עבור עניני צדקה )"בית חיינו" גליון 

 וגדולה צדקה וכו' אזכיר עה"צ.
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 ורנ

 ]טבת[

מענה לא' מאנ"ש תושב שכונת קראונהייטס שביקש ברכה עבור ענין 
 (:121)"בית חיינו" גליון מסויים 

 בדיקת אופן קביעת המזוזות. אזכיר עה"צ.

 

 זרנ

 ]טבת[

מענה שקיבלו כמה שלוחים על דוחו"ת מכינוסי חנוכה )"בית חיינו" גליון 
121:) 

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה

 והזמ"ג והענין.

 

 חרנ

 ]טבת[

דוד" מענה להת' משה אריאל הכהן רוט על מכתבו בצירוף הקובץ "מגדל 
שיצא לאור ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"י תלמידי ישיבת תו"ת 

. ס' "כה תברכו" ע' 121דמגדל העמק לקראת י"ט כסלו )"בית חיינו" גליון  
190:) 

 נת' ות"ח, ואזכיר עה"צ לכהנ"ל ובהוספה וכנתינת כח דהל' חנוכה וכו'. 

 

 נטר

 ]טבת[

ת שמות לברכה מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב שהכניס רשימ
. והעתקה, באדיבות 123וביניהם שם של נכרי אחד )"בית חיינו" גליון 

 הנמען שי'(:

 בדיקת התפילין והמז' דבנ"י שי' הנ"ל

 אזכיר עה"צ
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 רס

 ]טבת[

מענה לר' שלום הלוי דוכמאן שכתב ע"ד ביקור במשרדי הממשלה באה"ק 
 עבור "כולל חב"ד" שבניהולו )מהעתקה(:

 בהסכמת עסקני אנ"ש על אתר.בוודאי 

 

 ארס

 ]טבת[

 –מענה בקשר לפסק דין שהכניסו בקשר לדין ודברים בין שני שלוחים 
 ( נערך דין תורה בנושא )מהעתקה(:קמבשע"פ המענה שנתקבל )לעיל מענה  

 נתקבל. אזכיר עה"צ.

 

 ברס

 ]ח"י טבת[

את מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב שישנם סיכויים טובים למצי
 אבנים טובות )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב: "ויה"ר שאוכל להמשיך 
לבש"ט בעז"ה בכל הנ"ל, עד שאוכל לבשר לכ"ק אדמו"ר שליט"א שמצאנו 

וגם מה  joint\venture-אב"ט גדולים ובריבוי, בהשטחים שיש לנו אתם ב
 , בקרוב ממש", וכתב:100%שיש לנו 

 חנת' ות"ח ת"

 אזכיר עה"צ

 

 גרס

 ]כ"ב טבת[

מענה לר' שלום דובער וואלף שביקש ברכה עבור פרופסור מסויים )ס' 
 (:134"דובר שלום" ע' 

 אזכיר על הציון.
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 דרס

 ]כ"ב טבת[

מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שכתב, בהמשך להמענה שנתקבל 
(, שרוצה לפרסם שוב את החלטות כינוס אנ"ש בכפר חב"ד רנב)לעיל מענה  

 שלהי ניסן תש"נ )מהעתקה(:

כנראה האבן המקבלים  כללבאם כל מה שכתבתי ע"ע לא נגע ולא פגע 
 נחת רוח מזה.

 

 הרס

 ]כ"ג טבת[

"משיח טיימס" שהכניסו ציור של הצייר ר' ברוך מענה למערכת עיתון 
"בית משיח"  –נחשון עבור עטיפת הגליון דחג הפורים )מצילום כתי"ק 

 (:200גליון 

 והזמ"ג להצלחה רבה

 

 ורס

 ]כ"ד טבת[

מענה להמזכיר רחי"ק שכתב: "לאסיפת הגבירים המשתתפים 
סיפה בהדעוועלאפמענט פאנד דמחנה ישראל ישנן הצעות לקביעת זמן הא

הבעל"ט, והן: יום ג', כ"ו אד"ש, יום ד', כ"ז אד"ש, יום ג' ד' ניסן, יום ד', 
ה' ניסן. והננו שואלים איזה תאריך מהנ"ל מובחר יותר" )מצילום כתי"ק 

 תשורה קרינסקי ו' תמוז תשס"ט(: –

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "והן: יום ג'" והתיבות 
 כתב:"יום ג' ד' ניסן", ו

 באחד דיום ג' הנ"ל

 

 זרס

 ]כ"ד טבת[

מכינוסי חנוכה, ברית  –מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על דו"ח 
מילה אצל בנו של א' המקורבים, ביקור אצל ראש העיר דקזבלנקה 
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שהעניק את ה"מעדאל" לליובאוויטש, וחנוכת בית חב"ד במרקש בצירוף 

 טבת תשנ"ט(:אלבום תמונות מהמעמד )תשורה ראסקין כ"ט 

 וכל הנ"ל נת' ות"ח והזמן גרמא והענינים וכו' וכו' אזכיר עה"צ.

 

 חרס

 ]כ"ד טבת[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על בקשת ברכה לרפואה שלימה 
למשפחת מקורבים )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות 

 תלוי' בו(:ר' שמואל יוסף יצחק שי' וויינבערגער וזכות הרבים 

 בדהתומ"ז אזכיר עה"צ.

 

 רסט

 ]כ"ד טבת[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על ההודעה ע"ד ארגון קעמפ חורף 
כ"ו טבת -כ"ג טבת לבנים ובימים כ"ה-ליד עיר מרקש מרוקו, בימים כ"ב

לבנות )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' שמואל יוסף 
 וויינבערגער וזכות הרבים תלוי' בו(:יצחק שי' 

 אזכיר עה"צ.

 

 ער

 ]כ"ד טבת[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ששאל כיצד להשיג מזומנים עבור 
האם זהו הדרך הנכון לעשות זאת ע"י מכירת מניות  –מטרה מסויימת 

 למשקיעים )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "האם" והשאיר התיבות "זה הדרך 
 הנכון".
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 רעא

 ]כ"ו טבת[

מענה להשליח ר' שלמה דובער פנחס לאזאר בקשר לארגון כינוס השלוחים 
במדינות חבר העמים )ריש קובץ "מחיל אל חיל". ס' "יומן השליחות 

 המיוחדת" ע' תלב(:

 והזמ"ג להצלחה רבה.

 

 ערב

 ]כ"ו טבת[

שלימות הארץ מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מעניני 
 )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב: "ויה"ר שנשמע בשו"ט 
 בכל מכל כל", וכתב:  –מאה"ק ונראה בעיני בשר עוד נפלאות בכל הענינים  

 אזכיר עה"צ

 והזמ"ג וכו' 

 

 גרע

 ]ועש"ק וארא, כ"ז טבת[

בישיבת מענה לא' התמימים ששאל האם לעבור ללמוד בשנה הבעל"ט 
 (:122"אהלי תורה" )"בית חיינו" גליון 

 כמאמר רז"ל

 במקום שלבו חפץ

 אזכיר עה"צ.

 

 רדע

 ]ועש"ק וארא, כ"ז טבת[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מעניני עסקיו )מהעתקה(:
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כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב: "ויקויים בי: ושמתי 

בולך לאבני חפץ, ויפתח הקב"ה ארובות השמים וכל ג  –כדכד שמשתיך וגו'  
אב"ט גדולים  –)ואוצרות הארץ(, עד שהריקותי לכם ברכה עד בלי די וכו' 

 בכל מכל כל", וכתב: –ובריבוי והרים וגבעות של זהב 

 והזמ"ג

 

 ערה

 ]מוצש"ק וארא, כ"ח טבת[

מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד שהכניסו כתבות מכל רחבי תבל בקשר 
רות והכנות להמלוה מלכה לקבלת פני משיח צדקנו )יומן "פאקס להתעור

 (:270א שיחה" גליון 

 נכלל בהברכה למכתב הקודם

 שהנ"ל המשך

 אלא שיהא בהליכה מחיל אל חיל

זכאיות והפעולה )היינו מעשה(  ופעולותכיון שניתוספו עוד יומין זכאין 
 עיקר

 כפס"ד תוה"ק וביאורו בארוכה בדא"ח.

 עה"צ.אזכיר 

 

 

 ורע

 ]מוצש"ק וארא, כ"ח טבת[

 –מענה על ההודעה בקשר להקבוצות שהגיעו לחצרות קדשנו לש"פ וארא 
הקבוצה דה"פגישה" מלאס אנזדשעלעס, והקבוצה ממאנטרעאל ע"י 
השלוחים ר' מנחם מענדל ראסקין ור' שלום אלחרר, ועל התכנית 

 (:123המשותפת שלהם )"בית חיינו" גליון 

 מברכים חודש ההילולא דנשיא הדורנת' מוצש"ק 

 הכלהנשיא הוא 

 ותהא נשיאות ראש בהנ"ל
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 ויבשר טוב.

 אזכיר עה"צ.

 

 זרע

 ]מוצש"ק וארא, כ"ח טבת[

מענה לתלמידי שיעור ב' ישיבת "אהלי תורה" על דו"ח ממבצע חנוכה 
 (:122)"בית חיינו" גליון 

וצה ר –ות"ח על הבשו"ט ותקויים בהם הבטחת תוה"ק דמי שיש לו 
 כפליים ובמילא משתדל בזה במרץ המתאים.

 אזכיר עה"צ.

 

 חרע

 ]שלהי טבת[

 (:270מענה לר' שמואל ארי' ישראל שפריצער )יומן "פאקס א שיחה" גליון  

[ על דו"ח פעולות מהפצת היהדות בין אסירים יהודים בניו יארק כולל 1]
 הו"ל עיתון חודשי, כתב:

 אזכיר עה"צ להצלחה

שכתב שיזכו להמשיך לגרום נחת רוח לכ"ק אדמו"ר שליט"א, [ על מה 2]
 כתב:

 והענין גורם

עד שכ"ק אדמו"ר שליט"א יביאנו לגאולה השלימה,  –[ על המשך כתבו 3]
 כתב:

 ומסייע
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 עטר

 ]שלהי טבת[

מענה לא' שכתב ששכח להניח תפלין מחמת טרדות הפרנסה, וביקש ברכה 
 (:122לפרנסה )"בית חיינו" גליון 

 כפס"ד רב מעדתו אזעה"צ.

 

 רפ

 ]שלהי טבת[

על, שהכניס -מענה למר נועם ציפורי, טייס בשני מטוסי ג'מבו של חברת אל
דולר שהצטבר בשני קופות צדקה בשני המטוסים, בהמשך להוראת  100

כ"ק אדמו"ר שליט"א אליו בעת חלוקת הדולרים דיום ראשון לשים בהם 
 (:122יון קופות צדקה )"בית חיינו" גל

 –כיון שהנ"ל קשור עם אה"ק 

 כדאי שגם המצו"ב יתרום למוסד דאה"ק

 ומצו"ב 

 וה' יצליחם שכל הענינים ילכו בכיוון 

 דעל

 אל

 אל

 אזכיר עה"צ.

 דולר ששלח הנ"ל[. 100-]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף את ה

 

 ארפ

 ]שלהי טבת[

בהתועדות מענה לנשי ובנות חב"ד בבני ברק שכתבו ע"ד השתתפותן 
במקביל להתועדות נשי ובנות חב"ד ברחבי תבל לקבלת פני משיח צדקנו 
במוצש"ק כ"ח טבת, וכתבו שמקוות לקבלת פנים בארץ הקודש וכו' )"בית 

 (:122חיינו" גליון 

 בכיוב"ז אזעה"צ. –והזמן גרמא לבשורות טובות ובפרט 
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 ברפ

 ]שלהי טבת[

חב"ד שנערכה במקביל מענה בקשר להתועדות נשי ובנות חב"ד בכפר 
להתועדות נשי ובנות חב"ד ברחבי תבל לקבלת פני משיח צדקנו במוצש"ק 

 (:122כ"ח טבת )"בית חיינו" גליון 

 והזמ"ג והענין להצלחה רבה אזכיר עה"צ.

 

 גרפ

 ]שלהי טבת[

מענה בקשר להתועדות נשי ובנות חב"ד בבית דגן אה"ק שנערכה במקביל 
חבי תבל לקבלת פני משיח צדקנו במוצש"ק להתועדות נשי ובנות חב"ד בר
 (:122כ"ח טבת )"בית חיינו" גליון 

 והזמן גרמא להצלחה רבה.

 

 דרפ

 ]שלהי טבת[

מענה בקשר להתועדות נשי ובנות חב"ד בנתני', תל מונד וכפר יעבץ אה"ק 
שנערכה במקביל להתועדות נשי ובנות חב"ד ברחבי תבל לקבלת פני  –

 (:124במוצש"ק כ"ח טבת )"בית חיינו" גליון משיח צדקנו 

 הברכות נמסרו ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת וכו'

 אזכיר עה"צ

 

 הרפ

 ]שלהי טבת[

מענה בקשר להתועדות נשי ובנות חב"ד בירושלים עיה"ק שנערכה 
במקביל להתועדות נשי ובנות חב"ד ברחבי תבל לקבלת פני משיח צדקנו 

 (:510חב"ד" גליון במוצש"ק כ"ח טבת )"כפר 

 ויהא בהצלחה רבה
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 והזמן גרמא והענין

 אזכיר עה"צ.

 

 ורפ

 ]שלהי טבת[

מענה על הדו"ח מהתועדות נשי ובנות חב"ד בירושלים עיה"ק שנערכה 
במקביל להתועדות נשי ובנות חב"ד ברחבי תבל לקבלת פני משיח צדקנו 

 (:510במוצש"ק כ"ח טבת )"כפר חב"ד" גליון 

 צלחה רבה,והזמן גרמא, לה

 אזכיר עה"צ.

 

 זרפ

 ]שלהי טבת[

מענה לאחת שביקשה ברכה לנסיעתה ממדינה למדינה בתקופת הריון 
 (:122)"בית חיינו" גליון 

 אופן קביעת המזוזות.

 אזכיר עה"צ.

 

 חרפ

 ]שלהי טבת[

מענה על בקשת ברכה לבעי' מיוחדת בעניני פרנסה, וברכה לזרעא חייא 
 (:122)"בית חיינו" גליון וקיימא לשני זוגות 

 להודיע תוצאות בדהתפוהמ"ז של כהנ"ל

 אזכיר עה"צ.
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 פטר

 ]שלהי טבת[

מענה לר' שלום הלוי דוכמאן על דו"ח מביקורו באה"ק, הפעילות במשרדי 
הממשלה דשם עבור "כולל חב"ד" שבניהולו, והכנסת ספר תורה ל"מרכז 

 (:122גוטניק" )"בית חיינו" גליון 

ת"ח ויקויים בכהנ"ל ובקרוב ממש יהי' כפליים מהע"ע נת' ות"ח 
 ולאח"כ ילכו מחיל אל חיל עד בציון בכל הפירושים. אזכיר עה"צ.

 

 רצ

 ]שלהי טבת[

מענה בקשר לכינוס השנתי של ארגון "שפרה ופועה" בכפר חב"ד )"כפר 
 (:507חב"ד" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה, והזמן גרמא והענין, אזכיר על הציון.

 

 ארצ

 ]שלהי טבת[

מענה להועד לבניית יישוב חב"ד בירושלים עיה"ק, בהמשך להוראת כ"ק 
אדמו"ר שליט"א בהתועדות אור לי"ג ניסן תשמ"ז )"כפר חב"ד" גליון 

507:) 

 הזמן גרמא, אזכיר על הציון.

 

 ברצ

 ]ר"ח שבט[

מענה לתלמידי כתה ג' תלמוד תורה כפר חב"ד שכתבו: "אנא לעורר 
עלינו תלמידי כתה ג' בתלמוד תורה כפר חב"ד, אשר אי"ה ביום רחמים 

שני ר"ח שבט נתחיל ללמוד גמרא בפרק אלו מציאות עם מורנו ר' יוסף 
יצחק שי' רומנוב, ואנו מבקשים ברכה להצלחה בלימוד התורה ביראת 
שמים ובמידות טובות ובלי סיבות המפריעות ונזכה ללמוד וללמד לשמור 

. והעתקה, באדיבות ר' ישעי' שי' 123)"בית חיינו" גליון ולעשות ולקיים" 
 מרנץ(:
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 –ויהא כאו"א שי' מהם חיל 

 וילכו מחיל אל חיל וגו'

 אזכיר על הציון

 

 גרצ

 ]ב' שבט[

במשך סעודת המלוה מלכה לקבלת פני  –מענה לנשי ובנות חב"ד שכתבו 
שכל בית ישראל מוכן ומצפה ברגע זה להתגלות מלך  –משיח צדקנו 

 (:122עוד בשעת הסעודה )"בית חיינו" גליון  –המשיח 

 וכל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר,

 ובמיוחד ברכה מיוחדת בזמן מיוחד.

 אזכיר עה"צ.

 

 דרצ

 ]ב' שבט[

בהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר  –מענה להשליח הרב יוסף העכט ששאל 
ר' משה  כרון לאביו השליחספר זשליט"א בהתועדות ש"פ וארא להו"ל 

האם זהו כולל גם את  –יצחק ע"ה בו ישתתפו גם תלמידי בית הספר 
 (:123התלמידות )"בית חיינו" גליון 

 המדובר בהתוועדות שייך גם לתלמידות כפשוט,

 מדובר בחידו"ת "כולל התעוררות לתומ"צ". 

 ויהא בהצלחה רבה והזמ"ג

 גם מחלקה באנג'. –כמדובר 

 עה"צ.אזכיר 
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 הרצ

 ]ב' שבט[

מענה להשליח ר' אברהם חיים דוד גולדשמיד על מכתבו ומכתב הנהלות 
 (:123בתי חב"ד במנהטן בקשר ליציאתו בשליחות לשם )"בית חיינו" גליון  

 הסכמה וברכה

 והזמ"ג להצלחה רבה.

 אזכיר עה"צ.

 

 ורצ

 ]ב' שבט[

לבניית המקוה בנחלת הר מענה לר' שלום דובער וואלף שכתב ע"ד עזרתו 
 חב"ד )מהעתקת המזכיר(:

 נת' ות"ח ת"ח על הבשו"ט והזמ"ג כו'. 

 אזכיר עה"צ

 

 זרצ

 ]ג' שבט[

מענה לה"ועד להפצת שיחות" בקשר לגליונות חוברת "לקוטי שיחות 
ס'  –בעניני גאולה ומשיח" ח"ב שהכניסו בקייץ תנש"א )מצילום כתי"ק 

 (:361"מאוצר המלך" ח"א ע' 

 א הול עדייןבאם ל

 להוסיף עוד מכהנ"ל דשנה זו

 ולהול בתאריך המתאים )ר"ח שבט, יו"ד שבט(

 מהיר
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 חצר

 ]ג' שבט[

מענה לא' התמימים שביקש ברכה בקשר עם יום הולדתו שכ"ק אדמו"ר 
שליט"א ירווה נחת ממנו ומכלל החסידים )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 שיט(:. ס' "דעם רבי'נס קינדער" ע' 276

 א( מנהגי יום הולדת.

 ב( וכל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר.

 ג( אזכיר עה"צ.

 

 רצט

 ]ג' שבט[

מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב שכתב ע"ד אביו הרב שמעון גד 
שנפגש עם הרב מרדכי אליהו שהבטיח לעזור בקשר לרבנות העיר קרית 

ברכה לאחותו מרת שטערנא שרה שוויכה  שמונה אה"ק, וכן כתב בקשת
להרחבת בית ספר חב"ד באשדוד אה"ק שבניהולה )יומן "פאקס א שיחה" 

 . והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:278גליון 

 אזכיר עה"צ )וכל המצו"ב( והזמ"ג לבשו"ט.

 

 ש

 ]ד' שבט[

מענה לר' חיים ברוך הלברשטם שכתב "דו"ח משידור של קבל"פ לכ"ק 
. ס' 123שיח ע"י נשי ובנות חב"ד שת'" )"בית חיינו" גליון אד"ש מלך המ

 (:298"ימי בשורה" ע' 

 נת' ות"ח על הנח"ר שגרם וגורם

 אזכיר עה"צ

 

 אש

 ]ד' שבט[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין שכתב דו"ח ממחנה החורף שנערך 
במרקש מרוקו; וכתב ע"ד סיום הרמב"ם שיתקיים בבית הרמב"ם בעיר 
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פאס וחגיגת שנת הצדי"ק בבית הכנסת המרכזי שם ביום ז' שבט, וסיום 
הרמב"ם וחגיגת שנת הצדי"ק )יחד עם סעודה גדולה( בעיר מקנס באותו 

כמה וברכה לנסיעתו לחצרות קדשנו לכ"ב שבט יום יום; ובקשת הס
ההילולא של הרבנית הצדקנית נ"ע, ולביקורו באה"ק )תשורה ראסקין 

 כ"ט טבת תשנ"ט(:

 וילכו מחיל אל חיל והזמן גרמא, אזכיר עה"צ.

 

 בש

 ]תחלת שבט[

מענה על דו"ח ממעמד סיום המשניות לרגל ה"שלשים" לפטירת ר' משה 
גייסינסקי ע"ה, שהתקיימה ביום ג' שבט )יומן "פאקס א שיחה" אהרן 
 , והעתקת המזכיר(:278גליון 

 ותהא פעונ"מ דכהנ"ל ואך בטוב הנרונ"ג. 

 אזכיר עה"צ.

 

 שג

 ]תחלת שבט[

מענה לה"ועד להפצת שיחות" בקשר להו"ל "לקוטי שיחות בעניני גאולה 
 (:124ומשיח" ח"ב )"בית חיינו" גליון 

חה רבה ובהוספה וילכו מחיל אל חיל ועד אל אלקים בציון. והזמ"ג להצל
 אזכיר עה"צ.

 

 דש

 ]ח' שבט[

מענה להת' חיים שאול ברוק על דו"ח מהדפסת "קונטרס יו"ד שבט" 
ובבתי הכנסת בהשכונה, שילוחו לרחבי תבל ע"י מערכת  770-וחלוקתו ב

' פלס "פאקס א שיחה" ור' אלעזר רייטשיק, והדפסתו באה"ק ע"י ר' טובי
 . והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:123)"בית חיינו" גליון 

 והזמ"ג להצלחה רבה וכיו"ב.

 אזכיר עה"צ.



ה'תשנ"ב –מענות קודש    98 

 
 הש

 ]ח' שבט[

מענה לא' ממלבורן אוסטרליא שכתב שהשתתף בבניית "בית רבינו 
 (:124דולר )"בית חיינו" גליון  770שבבבל" בסך 

 ות"ח על הבשו"ט.

 אזכיר עה"צ.

 

 וש

 ]ט' שבט[

מענה להשליח ר' יהודה ליב אלעווסקי שהכניס את ההזמנה להתועדות 
יום הבהיר יו"ד שבט במקומו קליוולאנד אוהיו, וביקש ברכה )"בית חיינו" 

 (:123גליון 

 ותהא בהצלחה רבה והזמ"ג. אזכיר עה"צ.

 

 זש

 ]ט' שבט[

מענה לר' שלום דובער לוין שביקש הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לניו יארק לגיוס כספים עבור השליחות להחזרת ספרי רבותינו  לנסיעתו

נשיאינו הנמצאים בספריית לנין במוסקבא )ס' "יומן השליחות המיוחדת" 
 ע' תלו(:

 הסכמה וברכה.

 אזכיר עה"צ.

 

 חש

 ]ט' שבט[

מענה לר' משה עזאגווי שכתב שבנו התינוק בוכה באופן לא רגיל ומבקש 
ת ועוד )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה ברכה, וכן ביקש ברכה לעשירו

 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 יתחיל כבר לבש"ט

 אזכיר עה"צ
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 טש

 ]י"א שבט[

 100-מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על ההודעה ע"ד סידור טיול כ
קילומטר מקזבלנקה בשני אוטובוסים עבור הזקנים והזקנות חברי 

"תפארת זקנים לוי יצחק" ו"חכמת נשים חנה" )תשורה ראסקין וחברות 
 כ"ט טבת תשנ"ט(:

 אזכיר עה"צ ויבשר טוב.

 

 שי

 ]ועש"ק בשלח, י"ב שבט[

מענה להשלוחה מרת בתי' אזימאוו על ההודעה ע"ד עריכת כינוס מלוה 
מלכה לקבלת פני משיח צדקנו ע"י נשי ובנות חב"ד בפאריז צרפת 

בהמשך לזה שהייתה התייחסות מכ"ק אדמו"ר  –במוצש"ק בשלח 
שליט"א לזה שבכינוסן הקודם לא הי' מספיק מקום לכל הנוכחות, ולכן 

. והעתקה, 124הוחלט לערוך את הכינוס עוה"פ )"בית חיינו" גליון 
 באדיבות ר' לוי יצחק שי' אזימאוו(:

 ויהא בהצלחה רבה והזמ"ג אזכיר עה"צ.

 

 אשי

 ]ועש"ק בשלח, י"ב שבט[

מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ על דו"ח מארבעה התועדויות שערך בהן 
הרצה ע"ד הענין ד"ובא השמש" וע"ד הענין ד"וזרח השמש". למכתבו 
 צירף "שיר" שלו בכותרת "השליחות" )תשורה גרינבערג ד' ניסן תשע"ב(:

 ויוסיף בבש"ט בכלל ובפרט

 ובפירות הן חטה ... דבש 

 ות"ח במיוחד על השיר המצ"ב

 חדש לשירונזכה כולנו בתוך כלל ישראל 

 אזכיר על הציון
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 בשי

 ]ועש"ק בשלח, י"ב שבט[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי מעניני עסקיו 
 )מהעתקה(:

 והזמ"ג לבשו"ט

 הלוך ולהוסיף וכו'. 

 

 גשי

 ]ועש"ק בשלח, י"ב שבט[

שיש לו בעיות בגב מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב שכתב ע"ד א' 
ושואל האם להתעניין בשידוכים )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה 

 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 בהתייעצות בידידים מבינים

 אזכיר עה"צ

 

 ידש

 ]ועש"ק בשלח, י"ב שבט[

מענה למרת שיינא מערמעל )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה 
 באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:לראשונה 

 [ על בקשת ברכה עבור א' מקרובי משפחתה, כתב:1]

 בקר חולמוכרח שיניח תפילין בדוקות בכל יום 

 אזכיר על הציון

 [ על בקשת ברכה עבור ילדי', כתב:2]

 אזכיר על הציון
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 טוש

 ]י"ד שבט[

לכאן באור ליו"ד שבט . . אני מענה לר' שלום דובער לוין שכתב: "הגעתי 
חושב לנסוע חזרה למוסקבא במוצש"ק פר' יתרו, בכדי שאוכל להגיע לשם 
בזמן לעזור בעזהי"ת בניהול כנס השלוחים, הרבנים והתמימים, בימים 

כ"ד שבט. ואבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה בכל האמור -כ"ב
 הרבי" ע' קמט(:קובץ "עבודת הקודש אצל  –לעיל" )מצילום כתי"ק 

 והצלחה רבה ונמשכת

 ובהוספה וזמ"ג 

 ובאופן דר"ה לחטה גו' ודבש

 

 טזש

 ]י"ד שבט[

מענה להשלוחים ר' משה מוסקוביץ ור' שמואל קמינצקי שכתבו: "אנחנו 
השלוחים בערים חרקוב ודנייפרופטרובסק שואלים דעת כ"ק אדמו"ר 

וב שיקים גוף חדש שליט"א . . עלה בדעתינו לפנות אל הרי"י הכהן אהרונ
שיהי' אחראי עלינו בדוגמת מרכז צעירי אגודת חב"ד באה"ק . . הוא סידר 
באופן קבוע שמגיע אלינו ואל כל הערים אוכל מסודר וחומר ברוסית 
מסודר, וכן עוזר למנוע הפרעה מצד חוגים אחרים ע"י השפעתו החזקה . . 

נות חבר העמים" האם כדאי לפעול בכיוון זה" )קובץ "אגודת חב"ד במדי
 ע' ט, והעתקת המזכיר(:

 וכן יעשו ויהא בהצלחה

 טו בשבט –יוד שבט והזמ"ג 

 כמדובר בשיחת ש"ק שבת שירה

 )כלי לשיר ל' זכר(.

 אזכיר עה"צ.
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 זשי

 ]י"ד שבט[

מענה לר' נחמן מאיר בערנהארד שכתב )חלק בתרגום מאנגלית(: "אני 
משתדל לפעול ששלוחי "ליובאוויטש פאונדיישאן דרום אפריקא" יצטרפו 
לחתימות לקבלת עול מלכות כ"ק אד"ש כמלך המשיח ושיתגלה. נכון 
לעכשיו, דרום אפריקא בולטת בהיעדרותה בנושא. בהמשך להפצרותיי, ר' 

וכולם אירגן אסיפה ארוכה עם השלוחים לפני כמה ימים. מענדל ליפסקר 
אלא שמהססים מפני שלא בטוחים אם כך  – מסכימים מאה אחוז להנ"ל

 כנגדרוצה הרבי שליט"א )בניגוד לעבר, שהרבי שליט"א התבטא ברור 
אבל  –דברים כאלה מפני שזה מרחיק יהודים מלימוד פנימיות התורה 

ימנים שהמצב השתנה, ושזה כן רצוי(. אומרים שעכשיו יש כמה וכמה ס
. .  וביקשוהאם אכשרא שעתא וזה כן רצוי כמילוי " –ובכן, אעיז לשאול 

. קובץ "לקט מענות קודש בעניני 124ואת דוד מלכם"?" )"בית חיינו" גליון  
 משיח וגאולה"(:

 תלוי בתנאי המקום בזה על חב"ד שעל אתר לברר.

 מענדל ליפסקר.וסימן בחץ לשם השליח ר' מנחם 

 

 חשי

 ]אור לט"ו בשבט[

 באמת לאחל ולברך לכ"ק אד"שמענה לר' משה עזאגווי שכתב: "הריני 
עם  וברגליים בלבובפרט  בכל הגוף בכל אבריו בריא בשלימותשיהיה 

הענינים בגו"ר  בכל ושמיעת בשו"ט בשמחת הנפש, ובריאות הרבה כוחות
ישראל ומילוי כל משאלות לטובת הכלל ולטובת הפרט דכ"ק אד"ש ובכלל  

, ושלימות העם והתורה, בשלימות הארץ נאו ונצחון שמחלבבו לטובה 
" ונצחון בספרים נאובנקל ובשמחה. בברכת לשנה טובה שמח וצומחת 

 )קובץ ועד חיילי בית דוד ש"פ ויקהל תשע"ד(:

 וכל המברך מתברך כו'

 והזמ"ג

 אזכיר עה"צ
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 יטש

 ]ט"ו בשבט[

התחבורה מר משה קצב שכתב מכתב ברכה, ובין השאר כתב מענה לשר 
שהקים קרן לנפגעי תאונות דרכים, וסידר קופות צדקה מיוחדות שיוצבו 
בכלי תחבורה באה"ק עליהן נכתב מאמר המסביר את מעלת הצדקה. 

. תשורה 276למכתבו צירף קופת צדקה כזו )יומן "פאקס א שיחה" גליון 
 הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(:

 כל המברך מתברך מה' מקור הברכות כו'. ו

מאמר שלו ובפרט קופת צדקה, ובמיוחד שתזכיר כל  –ות"ח על המצו"ב 
 המקבל אותה ע"ד הגאולה.

 אזכיר עה"צ.

 

 שכ

 ]ט"ו בשבט[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מעניני שלימות הארץ, מעניני 
 תקה(:האוטונומי', ומענין הקדמת הבחירות באה"ק )מהע

 אזכיר עה"צ

 פעמים. ק"אכמדומה כבר הכרזתי עמדתי בהעיקר שהוא יסוד הנ"ל 

 

 אשכ

 ]ט"ו בשבט[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על בקשת ברכה לרפואה שלימה עבור 
בן למשפחת מקורבים )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 וויינבערגער וזכות הרבים תלוי' בו(:באדיבות ר' שמואל יוסף יצחק שי' 

 בדיקת התפילין והמזוזות
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 בשכ

 ]שבט[

להנהלת "של"ה"  –פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר -מענה כללי
שבט )ס' אלבום "שיעורי לימוד  –על דו"ח מפעילותם בחודשים כסלו 

 ([:204הדת" ע' 

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה, 

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'. 

 –והזמ"ג 

 המשך ההילולא דנשיא כל דורנו

 עשירי בחודש האחד עשר.

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 )כל מכל כל, בה(.ב)פלאות( נ

 אזכיר עה"צ.

 

 גשכ

 ]שבט[

לעוודאנסקי מתלמידי ישיבת תו"ת דמוסקבא מענה להת' מיכאל ברוך 
 (:274שהגיע לביקור בחצרות קדשנו )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 [ במכתבו כתב שהוא נכד למשפחת צייטלין שהתגוררו בעיר פאצ'עפ.1]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 עיר הנ"ל היתה דחסידי ליובאוויטש.
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הדולרים דיום ראשון ז' בקשר לזה שבשעת חלוקת  –[ במכתבו שאל 2]

שבט בירכו כ"ק אדמו"ר שליט"א )ברוסית( "שיהיו בשורות טובות ושתהי' 
 האם כוונתו הק' שעליו להשאר כאן. –הסתדרות טובה" 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 כעצת רב מורה הוראה.

 אזכיר עה"צ

 

 דשכ

 ]שבט[

"פאקס א שיחה" מענה על דו"ח מ"ספריית קסטות" בקראונהייטס )יומן 
 (:274גליון 

 והזמ"ג להצלחה רבה

 אזכיר עה"צ.

 

 השכ

 ]שבט[

מענה נוסף על דו"ח מ"ספריית קסטות" בקראונהייטס )יומן "פאקס א 
 (:274שיחה" גליון 

 והזמ"ג לבשו"ט בכ"ז

 אזכיר עה"צ.

 

 ושכ

 ]שבט[

מענה נוסף על דו"ח מ"ספריית קסטות" בקראונהייטס )יומן "פאקס א 
 (:274ון שיחה" גלי

 ויוסיפו בבשו"ט והזמ"ג. 

 אזכיר עה"צ.
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 זשכ

 ]שבט[

מענה לתלמידי ישיבת "אהלי תורה" על דו"ח מלימוד מאמר בע"פ להוסיף 
בבריאות כ"ק אדמו"ר שליט"א, בהמשך לשיחת ג' שבט ע"ד לימוד תורתו 

. והעתקה, באדיבות 274של נשיא דורנו וכו' )יומן "פאקס א שיחה" גליון 
 יצחק שי' אזימאוו(:ר' לוי 

 וילכו מחיל א"ח

 ועד אלקים בציון

 

 חשכ

 ]שבט[

מענה להרב בן ציון הגר האדמו"ר דזאבליטוב )יומן "פאקס א שיחה" גליון 
276:) 

 בשערי תשובה לאדמו"ר האמצעי שתמו חבלי משיח

 והשעה והזמ"ג לבשו"ט

 אזכיר עה"צ

 

 כטש

 ]שבט[

 (:276"פאקס א שיחה" גליון מענה לר' פנחס טודרוס אלטהויז )יומן 

 כתב: –על מה שכתב ע"ד יום הולדת בתו 

 א. מנהגי יום הולדת בבתו תחי'.

על מה שכתב ע"ד הפקת אלבום קלטות ניגוני חב"ד שניגנו בניקולייב 
 כתב: –ומושרים ע"י ר' שמואל בצלאל אלטהויז ע"ה 

 .רבהב. ויהא בהצלחה 

 ג. אזכיר עה"צ.
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 של

 ]שבט[

שבתאי פנחס מיכאלשוילי שכתב ע"ד ילד שחלה ל"ע במחלה מענה לר' 
 (:276שלדעת הרופא הוא דבר מסובך ונדיר )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

אמרה תורה שנותנת רשות לרופא לרפאות, ויעשו כדיעה אחידה דשני 
 רופאים מומחים, בדיקת המזוזות. אזכיר עה"צ.

 

 אשל

 ]שבט[

עמיחי" שכתבו שנהגי' היו מעורבים בשני מענה להנהלת חברת "קניון 
 (:276תאונות דרכים )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

בכל מכונה חת"ת וקופת צדקה, והולך ומתפשט ומאיר בנר  –מנהגנו 
 מצוה ותורה אור. אזכיר עה"צ.

 

 בשל

 ]שבט[

מענה לר' יעקב חיים גלויברמן על דו"ח בו כתב ע"ד מינוי הרב ברוך בועז 
 (:278יורקוביץ לרב שיכון חב"ד בלוד )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה בהמשך עבודתו הכללית והפרטית, והזמ"ג.

 

 גשל

 ]שבט[

מענה לא' שכתב שאשתקד ביקש ברכה לרפואת בנו וקיבל הוראה לבדוק 
את התפלין והמזוזות, ובדקן; וכתב שעתה שוב נראים סימני המחלה ר"ל, 

 (:278שאל האם לעשות ניתוח )יומן "פאקס א שיחה" גליון ו

 [ על מה שכתב בנוגע להתפלין ומזוזות, כתב:1]

 אולי נפסל משהו בהתפומ"ז.

 [ על מה שכתב בנוגע לניתוח, כתב:2]
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 כדעה אחידה דשני רופאים מומחים.

 אזכיר עה"צ.

 

 דשל

 ]שבט[

הגם שישנם מענה להרב שלמה אטלן ששאל האם לישאר בעירו מרטינק 
 (:278קשיים וכו' )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 [ סימן קו תחת תיבת "לישאר", וכתב:1]

 הרי לפעול שם גם על שאינם חרדים.

 [ על מה שכתב ע"ד הקשיים, כתב:2]

 בדיקת המזוזות והתפילין.

 [ על כתבו שאלה פרטית, כתב:3]

 אזכיר עה"צ.

 

 השל

 ]שבט[

ה כפר חב"ד על ההודעה ע"ד כינוס יום -לכתות אמענה לארגון "בת מלך"  
 (:124הבהיר יו"ד שבט )"בית חיינו" גליון 

 והזמן גרמא להצלחה רבה אזכיר עה"צ.

 

 ושל

 ]שבט[

מענה להשליח ר' נתן יצחק אוירכמן על בקשת ברכה לרפואה שלימה לחבר 
 (:124הכנסת וראש העיר מגדל העמק מר שאול עמור )"בית חיינו" גליון 

 תהא רפוקו"שו

 אזכיר על הציון
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 זשל

 ]שבט[

מענה להרב דוד מאיר דרוקמן על דו"ח מחתונה של קרובת משפחה של 
כ"ק אדמו"ר שליט"א, שנערכה בארגון אנ"ש דעירו קרית מוצקין אה"ק 

 (:123ביום ר"ח שבט )"בית חיינו" גליון 

 וימשיך בבשו"ט

 ובהוספה והזמ"ג 

 אזכיר עה"צ

 

 חשל

 ]שבט[

להרב דוד מאיר דרוקמן שהודיע אשר החתן שנישא לקרובת מענה 
המשפחה של כ"ק אדמו"ר שליט"א נימול לפני החתונה )"בית חיינו" גליון 

124:) 

 ויהא לאורך ימים ושנים טובות ובשו"ט. 

 אזכיר עה"צ.

 

 לטש

 ]שבט[

מענה לא' שביקש ברכה בקשר לטיפול להפריית מבחנה )"בית חיינו" גליון 
124:) 

 כמדומה אסור ע"פ שו"ע וכו', 

 . וכפשוטובטח לא יעשו זה כלל 

 אזכיר עה"צ.
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 שמ

 ]שבט[

מענה לאשת הנ"ל שכתבה בקשר לטיפול להפריית מבחנה )"בית חיינו" 
 (:124גליון 

 הרי ככתבה ג"ז זהו היפך התורה!! 

 ולבזבז ממון כדי לעבור על השו"ע. 

 אזכיר עה"צ.

 

 אשמ

 ]שבט[

 (:125"בית חיינו" על דו"ח )"בית חיינו" גליון מענה למערכת 

 וימשיך לבשר טוב ובהוספה והזמ"ג אזכיר עה"צ.

 

 בשמ

 ]שבט[

מענה בקשר ל"מלוה מלכה" לטובת "קרן גמ"ח ישראל ארי' ליב" )"בית 
 (:125חיינו" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה.

 דולר[. 40]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף השתתפות בסך 

 

 מגש

 ]שבט[

בקשר להתועדות יום  770ה להגבאים דבית הכנסת ובית המדרש מענ
 (:511הבהיר יו"ד שבט )"כפר חב"ד" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה

 והזמ"ג וכו' 

 אזכיר עה"צ.
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 שדמ

 ]שבט[

מענה להנהלת "צבאות השם" באה"ק שהכניסו את גליון "במחנה צבאות 
ורימון..." )"במחנה השם" דחודש שבט. על דף השער נכתב: "וגפן, תאנה 

 (:125. "בית חיינו" גליון 33צבאות השם" גליון 

 נת' ות"ח אין פסיק אחרי תיבה גפן תיבת תאנה צ"ל ותאנה אזכיר עה"צ.

 

 השמ

 ]שבט[

מענה בקשר לכינוס החורף של נשי ובנות חב"ד באה"ק )"כפר חב"ד" גליון 
509:) 

 הציון.ותלכנה מחיל אל חיל והזמן גרמא, אזכיר על 

 

 ושמ

 ]שבט[

מענה להת' מנחם מיכאלשוילי שהודיע ע"ד שמונה התועדויות שהתקיימו 
 (:509לכבוד יום הבהיר יו"ד שבט )"כפר חב"ד" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה,

 והזמן גרמא,

 אזכיר על הציון

 

 זשמ

 ]שבט[

מענה לנשי ובנות חב"ד בירושלים עיה"ק בקשר להתועדות יום הבהיר 
 (:510פר חב"ד" גליון יו"ד שבט )"כ

 והזמ"ג להצלחה רבה

 אזכיר עה"צ.
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 חשמ

 ]שבט[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב שכתב דו"ח מפעילות צעירי אגודת 
חב"ד. בין השאר כתב אשר סוכנות הידיעות "עתים" פנו לר' מנחם מענדל 
ברוד וביקשו תגובה להחתמות לקבלת המלכות של כ"ק אדמו"ר שליט"א 

המשיח, ואשר ענה שאין ברצונו להתייחס לענין; וכתב שאח"כ פנו מלך 
מהטלוויזי' וביקשו לראיינו בענין, ואשר לאחר התייעצות הוחלט 
שיתראיין ויסביר שתלמידים וחסידים רשאים לחשוב שרבם הוא הראוי 
להיות משיח, ובכדי לחזק אמונה זו כותבים לו שמתמסרים אליו ומוכנים 

, 243הגאולה וכו' )ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע' לפעול עמו להבאת 
 והעתקה(:

[ על מה שכתב שר' מנחם מענדל ברוד ענה לסוכנות הידיעות "עתים" 1]
 שאין ברצונו להתייחס לענין, כתב:

 וכן ימשיך גם לעת"ל.

[ על מה שכתב שהנ"ל עומד להסביר את ההסברה האמורה בטלוויזי', 2]
 כתב:

 ל לדבר ימשיכוהו עוד יותר.האומנם אינו מבין שכשיתחי

 

 מטש

 ]שבט[

מענה לארגון "ויקהל משה" שע"י תלמידי ישיבת תו"ת דמגדל העמק על 
הדו"ח מהקהלת קהילות בש"פ בא ועל פעולות נוספות, ובקשת ברכה 

 (:190לכו"כ ענינים )ס' "כה תברכו" ע' 

 והזמן גרמא להצלחה רבה, אזכיר עה"צ.

 

 שנ

 ]שבט[

דובער לוין שכתב: "במשך הזמן שאני ברוסיה, נמשכת מענה לר' שלום 
עבודת הספריה כאן באטיות, כיון שיש רק שנים עובדים כאן בקביעות: 
הר"י שי' וילהלם ור"ש שי' קראוס. עוד רבה העבודה כאן, והאם כדאי 
לקחת עוד שנים שיעבדו בהנ"ל, כדי לזרז את סיום סידור הספרים ועריכת 

 הקודש אצל הרבי" ע' קח(: הקטלוג" )קובץ "עבודת

 אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "כדאי לקחת עוד שנים". קכ"
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 אשנ

 ]שבט[

מענה לר' חגי הלוי על דו"ח מהדפסת ספר התניא בבורסת היהלומים 
 (:65ברמת גן אה"ק )"בית משיח" גליון 

 שתהיה פעולה נמשכת, ובהוספה תשואות חן אזעה"צ.

 

 בשנ

 ]שבט[

להשליח ר' שמעון בן ציון אייזנבך שכתב הצעה לכתיבת ספר תורה מענה 
לטובת מוסדות חינוך חב"ד שמתכננים להקים באילת )תשורה זקלס ט"ו 

 כסלו תשס"ז(:

 כמה ספרי תורה חסרים באילת

 

 גשנ

 ]שבט[

מענה להשליח הרב יוסף העכט ששאל, בקשר לספר זכרון לאביו השליח 
דמו"ר שליט"א )בהתועדות ש"פ וארא( ר' משה יצחק ע"ה שהורה כ"ק א

הוצאת "קה"ת", מוסדות חב"ד בניו   –להו"ל, מי אמור להיות מו"ל הספר  
 הייבן, או המשפחה )תשורה העכט י"ז סיון תשע"ו(:

 קדימה למוסדות חב"ד בניו הייבן.

 

 דשנ

 ]ט"ז שבט[

מענה לר' שלום דובער לוין שכתב: "עומדים אנו בימים אלה בפני פרשת 
דרכים, והחובה להחליט אם יש לפנות על ימין או על שמאל. אצלינו חברי 
המשלחת לא ברור המצב כלל, וגם יש חילוקי דיעות, ולענ"ד נראה שבזה 
שלא באים להחלטה ברורה יכולים להכנס למבוי סתום, שאח"כ יהיה 

ן. כוונתי בכל הנ"ל הוא מה שהוחלט בזמן האחרון להקים קשה לתק
אקדמיה ואוניברסיטה וספריה בביהכ"נ שלנו . . לענ"ד, מעולם לא היתה 
הוראה להסכים לתוכנית זו, ויש ספיקות גדולות אם היא תביא להחזרת 
הספרים או שהיא תמנע את החזרתם בהסכמתינו הרשמית. ומי יודע אם 
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אוחר מלשנות דבר מה. מטעם האמור לעיל, אני אח"כ לא יהיה מדאי מ

מעולם לא חתמתי על שום מסמך שיכול להשתמע כהסכמה לתוכנית 
באם כעת לא תהיה החלטה ברורה   –האמורה, ואיני יודע איך לנהוג בעתיד  

ועמדה תקיפה בנושא, לפנות על ימין או על שמאל" )ס' "יומן השליחות 
 המיוחדת" ע' תלח(:

 ני אנ"ש המבינים בזה.ורב עסקניכעצת 

 אזכיר עה"צ.

 

 השנ

 ]ט"ז שבט[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שהכניס ראיון שלו לעיתון "כפר חב"ד", 
וכתב שמקווה שזהו לרצון, ואשר כמובן ימשיך לדבר, לשלוח מכתבים, 

 ולמצוא דרכים כיצד לשלול אוטונומי' )מהעתקה(:

 נת' והמצו"ב

 ]שזה לרצון[ כפשוט

 ]אמשיך[ ופשוט[ ]כמובן

 אזכיר עה"צ.

 

 ושנ

 ]י"ז שבט[

מענה להתלמידים השלוחים לישיבת "תורת אמת" בירושלים עיה"ק )יומן 
 (:276"פאקס א שיחה" גליון 

[ בקשר לששת הגליונות הראשונות של עלון "לחיים" שמו"ל באה"ק 1]
 באנגלית, כתב:

 נת' )והמצו"ב הנ"ל( ות"ח והזמ"ג.

 בעיגול ובחץ את מה שכתבו "להצלחה בהמשך הופעתו", וכתב:[ סימן 2]

 אזכיר עה"צ.
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 זשנ

 ]י"ז שבט[

מענה להת' השליח מרדכי צבי ליבעראוו על מכתבו )ממוצאי יום 
הכיפורים( בצירוף עלון "המעיין" לדוברי העברית היו"ל ע"י תלמידים 

שיחה" גליון השלוחים לישיבה גדולה מלבורן אוסטרליא )יומן "פאקס א 
276:) 

 נת' ות"ח. וימשיכו לבש"ט ובהוספה. 

 אזכיר עה"צ.

 

 חשנ

 ]ח"י שבט[

מענה להשליח ר' מנחם מענדל ראסקין שכתב שאנשי קהילתו בקאט לאק 
מאנטרעאל מודאגים מאד ממחלה קשה המסתובבת קרוב למאנטרעאל 
ופוגעת בעיקר בילדים וצעירים, והרופאים אומרים שישנו זריקת חיסון 
שיכול להועיל לזה אך לאידך עלול להזיק לעצבים. וכתב שהורי הילדים 
אינם יודעים מה לעשות, ומבקשים ומתחננים לדעת מה אומר כ"ק 
אדמו"ר שליט"א, ואומרים שהיחיד שעליו סומכים בדבר זה הוא כ"ק 
אדמו"ר שליט"א )תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט. והעתקה, באדיבות 

 הנמען שי'(:

 אינו יודע שיש רבנים גדולים בעירו ויפנה כל הנ"ל אליהם.האומנם 

 

 נטש

 ]ח"י שבט[

בהמשך להסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א   –מענה לר' זושא ריבקין שהכניס  
תצלום אוירי של כפר חב"ד עם ציון  –לבניית הארמון עבורו בכפר חב"ד 

 שלשה מקומות אפשריים לבני' )קובץ "הארמון למלך המשיח"(:

 אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "אצל בית אגו"ח".כ"ק 
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 שס

 ]ח"י שבט[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית שכתבו: "על אסיפת הנהלת 
צאגו"ח התדברו שחבר ההנהלה הרב יהושע זעליג שי' כצמאן הכהן יסע 
לטובת צאגו"ח לצרפת על איזה שבועות, וכ"ז לאחר ההתדברות עם הרב 

שי' אזימוב מנהל צאגו"ח דשם, והתדברו שיסע אי"ה ביום ג'  שמואל
הבעל"ט, והננו מבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שיהי' בהצלחה רבה 
ומופלגה ובאופן לכתחילה אריבער" )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם 
בזה לראשונה באדיבות מערכת הספר "ועבדי דוד" וזכות הרבים תלוי' 

 בהם(:

יט"א סימן בעיגול את התיבות "ההתדברות עם הרב כ"ק אדמו"ר של
 שמואל שי' אזימוב מנהל צאגו"ח דשם", וכתב:

 ויהא בשטומו"צ בכל

 אזכיר עה"צ

 

 אשס

 ]ועש"ק יתרו, י"ט שבט[

 מענה לר' שלום דובער לוין )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' תלט(:

יתרו כדי להגיע [ במכתבו כתב ע"ד נסיעתו חזרה למוסקבא במוצש"ק 1]
לשם בזמן לעזור בניהול כנס השלוחים הרבנים והתמימים, וצירף את סדר 
היום דהכינוס; וכן כתב שזוגתו ובני ביתו רוצים לנסוע איתו למוסקבא עד 
שיחזרו בקרוב עם הספרים, ומבקש הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר 

 שליט"א.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 להצלחה מופלגה.אזכיר עה"צ לכהנ"ל והזמ"ג 

[ במכתבו כתב שבזמן הפנוי שיש לו במוסקבא מתעסק בעיקר בהדרכת 2]
התלמידים ובנתינת שיעורים בישיבת תו"ת וב"מכון חי' מושקא", ומבקש 

 ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 רבה וגדולה.
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 בשס

 ]ועש"ק יתרו, י"ט שבט[

 הכהן גוטניק )מהעתקה(:מענה לר' יוסף יצחק 

 על הדו"ח השבועי מעניני עסקיו, כתב: [1]

 למה ירדו המחירים?!

על הקמפניס  control-"בעל הבתישקייט ו [ סימן קו תחת מה שכתב:2]
 שלנו", וכתב:

 וימשיך בהוספה בבשו"ט וכו' וכו' 

 אזכיר עה"צ.

 

 גשס

 ]מוצש"ק יתרו, כ"ף שבט[

ח מהדפסת "קונטרס כ"ב שבט" מענה להת' חיים שאול ברוק על דו"
ובבתי הכנסת  770-וחלוקתו ב –והשיחה ע"ד מעלת נשי ובנות ישראל 

בהשכונה, שילוחו לרחבי תבל ע"י מערכת "פאקס א שיחה" ור' אלעזר 
רייטשיק, והדפסתו באה"ק ע"י ר' טובי' פלס )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 . קובץ ועד חיילי בית דוד כ"ב שבט תשע"ג(:278

 ותהא פענ"מ ובהוספה

 אזכיר עה"צ.

 

 דשס

 ]כ"א שבט[

בקשר להנחת אבן הפינה להארמון לכ"ק  –מענה לר' זושא ריבקין ששאל 
האם לעשות זאת באופן כללי ארצי   –אדמו"ר שליט"א הנבנה בכפר חב"ד  

 )קובץ "הארמון למלך המשיח"(:

 לא

 אזכיר עה"צ
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 השס

 ]כ"ב שבט[

הומינר ולוי יצחק אזימאוו שהכניסו קובץ סדר מענה להתמימים שלמה 
לימוד משניות באותיות דשם הרבנית הצדקנית נ"ע ללימוד ביום 
היארצייט כ"ב שבט. בדף השער נכתב בטעות "שנת חמשת אלפים שבע 

תשורה הורביץ י"ב סיון  –מאות חמשים ואחת לבריאה" )מצילום כתי"ק 
 (:34תשע"א. ליקוט כתי"ק כ"ב שבט ע' 

 אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול תיבת "אחת", וכתב: כ"ק

!? 

 ליתקן בחותם גומי

 מהיר

 

 ושס

 ]כ"ב שבט[

מענה לר' חנינא משולם הכהן שפערלין שכתב: "הנני נותן בזה סכום של 
בגי' על השם, לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית חי'  –דולר לצדקה  470

סיון תשע"א. ליקוט תשורה הורביץ י"ב  –מושקא ע"ה" )מצילום כתי"ק 
 (:35כתי"ק כ"ב שבט ע' 

 וגדול זכות צדקה בכלל ובפר וכו' 

 

 זשס

 ]כ"ב שבט[

מענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית על דו"ח מכינוס "הקהל" שערכו 
לתלמידי ה"קבוצה" בישיבת "חובבי תורה" בט"ו בשבט )"בית חיינו" 

 (:125גליון 

 ויהא בהצלחה רבה והזמ"ג וכו'. 

 עה"צ.אזכיר 
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 חשס

 ]כ"ג שבט[

מענה להשלוחה מרת פראדל סודאק בקשר לתכנית "שבוע האשה 
היהודית" המאורגן ע"י נשי ובנות חב"ד לאנדאן ברחבי מדינת אנגליא, 

. קובץ 279אשר מוקדש השנה לנושא משיח )יומן "פאקס א שיחה" גליון 
 ועד חיילי בית דוד ש"פ פקודי תשע"ד(:

 ות"ח.  –נת' והמצו"ב 

 יהא בהצלחה רבהו

ובטח עומדות בקשר עם נשי חב"ד תי' דכאן לדעת ע"ד חגיגתן כאן 
 לאחרונה.

 אזכיר עה"צ

 

 סטש

 ]כ"ג שבט[

מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב על דו"ח מפעולות בישיבת חב"ד 
בבואנוס איירס ארגנטינא )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה". 

 הנמען שי'(:והעתקה, באדיבות 

 וימשיך לבש"ט ובהוספה והזמ"ג אזכיר עה"צ.

 

 שע

 ]כ"ג שבט[

 –מענה להשלוחה מרת יונה אליטוב על דו"ח מפעילותה בשליחות 
פעולותי' עם נשי חב"ד בארגנטינא, שיעור תניא שמוסרת וכו' )"תשובות 
ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה". והעתקה, באדיבות ר' שאול משה שי' 

 (:אליטוב

 ותמשיך לבש"ט ובהוספה והזמ"ג אזכיר עה"צ.
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 אשע

 ]כ"ג שבט[

מענה לתלמידי ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש דעטראיט על דו"ח 
מחזרת מאמרים בע"פ, בהמשך לשיחת ג' שבט ע"ד לימוד תורת נשיא 

 דורנו )ריש קובץ "באהלה של תורה" ח"ג(:

 נת' ות"ח.

 וילכו מחיל אל חיל

 אלקים בציון.עד אל 

 אזכיר עה"צ.

 

 בשע

 ]כ"ג שבט[

מענה להשליח ר' שמואל מנחם מענדל גרוזמן שכתב ע"ד שיעור לנשים 
בעירו מגדל אה"ק )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 .בציוןנת' ות"ח. אזכיר עה"צ ותלכנה מחיל אל חיל ועד אל אלקים 

 

 גשע

 ]כ"ד שבט[

-מענה להשליח ר' מרדכי קנלסקי על דו"ח מהמסיבה לרגל הברית מילה ה
שנערך ע"י מוסד "ברית אברהם", בצירוף תמונות )"תשובות  3200

 ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:

 ותהא פעונ"מ ובהוספה והזמ"ג. אזכיר עה"צ.

 

 דשע

 ]כ"ד שבט[

גורארי' שכתב ע"ד בעיות רפואיות שהרופאים מענה לר' שניאור זלמן 
אומרים שישנם לו )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה". ס' 

 (:490"בכל ביתי נאמן הוא" ע' 
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ויבש"ט בטוב הנרוהנ"ג כשיהי' לו זמן פנוי קצת עכ"פ מהמ"ש שלו 

 עכ"פ טראכטן גוט, אזכיר עה"צ. להתחיל סו"ס)ר"ל( אולי ינסה 

 

 השע

 ]כ"ד שבט[

מענה למרת דניאלה יהודית גולן שכתבה בקשר לפעילות ארגון "אור חי'" 
בירושלים עיה"ק, וצירפה אלבום מפעולות הארגון )ס' "מקדש מלך" ח"ב 

 (:261. "בית משיח" גליון 333ע' 

 נת' ות"ח. ותמשיך בבשו"ט ובהוספה. 

ואמחז"ל שבזכות נשים צדקניות תבוא הגאולה כימי צאתך מארץ 
 מצרים.

 ות"ח במיוחד על האלבום.

 אזכיר על הציון

 

 ושע

 ]כ"ד שבט[

בהמשך לזה ששאל בקשר לטיפול  –מענה למר אהרן מנחמסון שכתב 
( האם 1", ומענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )תוכן:( GIFTהפרי' מסוג "

"GIFT .ששאלו את הרב  –( אזכיר עה"צ 3( שם אמו. 2" מותר ע"פ שו"ע
יפול מותר ע"פ שו"ע; ושאל האם לאמץ ילד משה קורצטאג ואמר שהט

(Living Torah Program 548:) 

[ כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה להמשיך למלא את הוראות הרב 1]
 קורצטאג.

 [ על שאלתו בקשר לאימוץ ילד, כתב:2]

 על פי רב פס"ד.

 אזכיר על הציון.[ 3]
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 זשע

 ]כ"ד שבט[

דו"ח מעניני שלימות הארץ, מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב 
ושאל כיצד לפעול בקשר לשלילת האוטונומי' מאחר ולא נשמעת תגובה כו' 

 )מהעתקה(:

 וימתין עד שיתברר המצב יותר.

 ע"ד הדוגמאות שמצאו בשטח?

 אזכיר עה"צ

 

 חשע

 ]כ"ה שבט[

מענה על פ"נ שכתבו בד"צ דשכונת קראונהייטס, ועד רבני ליובאוויטש 
בקשר לפטירת שלשה מנשי חב"ד  –ים דמאנטרעאל הכללי, וועד הרבנ

בו ביקשו שכ"ק אדמו"ר  –באופן טראגי בקראונהייטס, בצרפת ובאה"ק 
שליט"א יעורר רחמים לגדור הפרצות בליובאוויטש כו' )"בית חיינו" גליון 

 . תשורה שפירא י"א אייר תש"ס(:126

באה"ק", כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "כאן, בצרפת ו
 וכתב:

 ( כפשוט הצירוף אך ורק לטוב בטוב הנרוהנ"ג. 1

 ( ע"פ מחז"ל בזוגות.2

 ( אזכיר עה"צ.3

 

 עטש

 ]כ"ה שבט[

מענה להשליח ר' חיים שאול שטיינמעץ שכתב: "היום הרופאה התקשרה 
שהיא בהריון אך לפי התוצאות יכול להיות שישנם תאומים, ולכן רוצה 

לבדוק אם באמת ישנם תאומים. האם עלינו לעשות   Ultra-Soundלעשות  
 או לא?" )תשורה שטיינמעץ ו' אדר תשע"ה(: Ultra-Sound-ה

 הרי אין נפק"מ למעשה עתה ולמה להבלבל?

 אזכיר על הציון.
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 שפ

 ]ועש"ק משפטים, כ"ו שבט[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב: "הנני בזה לבשר בשורה טובה 
חה פרטית דירה מתאימה בקירוב מקום לביתי שהיום נזדמן בהשג

ובהאיזור בשביל הבית חב"ד דקולפילד, וקניתי הבית בתנאים מתאימים. 
ויה"ר שזה יהי' כלי טוב להרחבת המנין בשבת ובכל יום, למקום תורה, 
ולהרחבת פעולות בהפצת המעיינות באוסטרליא ולנ"ר כ"ק אדמו"ר 

מו"ר שליט"א מה"מ להצלחה שליט"א מה"מ. ואני מבקש ברכת כ"ק אד
 (:713"כפר חב"ד" גליון  –גדולה בכל הנ"ל" )מצילום כתי"ק 

א' מהפי' בהשמות להוסיף בשו"ט ושל שחוק למעליתא. וזהו ענין 
 (אברכם ואנידברכות כהנים )שע"ז נאמר 

 

 אשפ

 ]ועש"ק משפטים, כ"ו שבט[

 עסקיו )מהעתקה(:מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מעניני 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב "לא אוותר על הבעל 
 של הקמפניס שלנו". control-הבתישקייט ו

 

 בשפ

 ]כ"ח שבט[

מענה על פ"נ שכתבו כמה מהשלוחות בהמשך לפטירתה הפתאומית של 
השלוחה מרת נחמה גרייזמאן ע"ה, בו כתבו: "לאור המאורע המזעזע, 
פטירתה הפתאומית של חברתינו המסורה השליחה נחמה גרייזמן ע"ה 
באים אנו, בשם כל השלוחות תחיינה לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
שנוכל למלאות את שליחותינו הקדושה במלואה ובשלמותה מתוך אהבה 
ואחדות אמיתית מתוך מנוחת הנפש והגוף, לזכות לגדל כל יוצאי חלצינו 

ידותי מתוך בריאות והרחבה ואריכות ימים ושנים שיחי' עם נחת חס
טובות. ומעתה נזכה אך ורק לבשר בשורות טובות ולגרום נחת רוח 
אמיתית לכ"ק אדמו"ר שליט"א ולזכות תיכף ומיד ממש לקבל פני משיח 

 צדקינו" )מצילום כתי"ק(:

 לעת"ל –ואך טוב בטוב הנוה"ג יבשט"ת 
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 גשפ

 ]ועש"ק משפטים, כ"ו שבט[

להשליח הרב יוסף העכט על "ספר זכרון תפארת משה יצחק" שהו"ל מענה  
ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתועדות ש"פ וארא )יומן "פאקס א 

 . תשורה העכט י"ז סיון תשע"ו(:279שיחה" גליון 

נת' ות"ח ת"ח על הספר וכו' ובטוב הנונ"ג יוסיפו וכו'. יש עושים 
אי להניח בתוך כל ספר חוט פתיל  )כורכים( חבל השני בהספר, ואולי כד

עד"ז. ואזכיר עה"צ והזמ"ג להליכה מחיל אל חיל דכהנ"ל בתוך כ"י ועד 
 א"א בציון גם כפשוטו. 

 

 דשפ

 ]שלהי שבט[

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את תמונת השלוחות שהגיעו ל"כינוס 
 תשורה קארף ג' ניסן תשע"ז(: –השלוחות העולמי" )מצילום כתי"ק 

 חנת ותח ת

 בהכתבה דהתמונה כדאי להוסיף שתליט"א

 או תחיינה

 

 השפ

 ]שלהי שבט[

מענה לר' ליפא שמואל ברענאן על הפ"נ שכתבו השלוחות בסיום "כינוס 
 השלוחות העולמי" )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:

 בציוןותלכנה כאו"א עם ב"ב ביחד מחיל אל חיל ועד אל אלוקים 

 אזכיר עה"צ.

]המענה ניתן גם לנשי חב"ד כפר חב"ד בקשר לפ"נ שכתבו אור לכ"ב שבט 
 ([.126)"בית חיינו" גליון 
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 ושפ

 ]שלהי שבט[

מענה להשלוחה מרת בתי' אזימאוו על דו"ח מה"מלוה מלכה לקבלת פני 
פאריז צרפת )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס משיח צדקנו" שנערך ב

 א שיחה". והעתקת המזכיר, באדיבות ר' לוי יצחק שי' אזימאוו(:

 והזמ"ג להצלחה רבה ומופלגה

 אזכיר עה"צ

 

 זשפ

 ]שלהי שבט[

מענה לר' שמואל ארי' ישראל שפריצער שכתב ע"ד ארגון אוכל כשר בבתי 
)"תשובות ומענות" שי"ל  הסוהר בניו יארק, וביקש ברכה שיהא בהצלחה

 ע"י "פאקס א שיחה"(:

 רבה, והזמ"ג לבשו"ט ובהוספה

 אזכיר עה"צ.

 

 חשפ

 ]שלהי שבט[

מענה לתלמידי שיעור א' ישיבת "אהלי תורה" ע"ד חלוקת ה"דבר מלכות" 
מדי שבוע בבתי הכנסת בשכונות בארא פארק ופלאטבוש )"תשובות 

 ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:

 ות"ח וימשיכו בבשו"ט ובהוספה והענינים והזמ"גנת' 

 אזכיר עה"צ.

 

 פטש

 ]שלהי שבט[

מענה על דו"ח מהחלטת תלמידי ישיבה קטנה ללמוד "סדר שיחות" מדי 
לילה החל משבוע הבא, לע"נ השלוחה מרת נחמה גרייזמאן ע"ה )"בית 

 (:126חיינו" גליון 
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 נת' ות"ח

 )וכל הפירושים( והזמ"גוילך כאו"א שי' מהם מחיל אל חיל 

 אזכיר עה"צ.

 

 שצ

 ]שלהי שבט[

מענה בקשר למכתב המלצה של ראש המינהל לחינוך דתי לעלון "במחנה 
צבאות השם" היו"ל ע"י הנהלת "צבאות השם" באה"ק )"בית חיינו" גליון 

126:) 

 והזמ"ג לבשו"ט אזכיר עה"צ.

 

 אשצ

 ]שלהי שבט[

ת חב"ד באה"ק בקשר לתכנית מענה להאולפן לעולי רוסיא שע"י ניידו
 (:126שבת שעורכים )"בית חיינו" גליון 

 והזמ"ג לבשו"ט וכמבואר בהשיחות בפרטיות.

 אזכיר עה"צ.

 

 בשצ

 ]שלהי שבט[

מענה להטנקיסטים דניידות חב"ד באה"ק על פ"נ שכתבו ובירכו בברכות 
 (:126שונות )"בית חיינו" גליון 

 מברכיך. ואברכהוהובטחו מה' מקור הברכות 

 

 גשצ

 ]שלהי שבט[

מענה על ההודעה ע"ד כינוס התעוררות לקבלת פני משיח צדקנו במוצש"ק 
 (:126משפטים בישיבת "תורת אמת" בירושלים עיה"ק )"בית חיינו" גליון  

 בבשו"ט. אזכיר עה"צ. ויוסיפוהזמ"ג וכו' 
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 דשצ

 ]שלהי שבט[

הבלין שכתב ע"ד פעולות שלו ושל זוגתו בקשר ליום מענה להרב משה 
 (:126הבהיר יו"ד שבט )"בית חיינו" גליון 

 נת' ות"ח וימשיכו לבשר טוב ובהוספה 

 אזכיר עה"צ

 

 השצ

 ]שלהי שבט[

מענה על מכתב השלוחות באה"ק שכתבו ע"ד פעולות לע"נ השלוחה מרת 
כינוסי התעוררות, הוצאת לימוד שיעורים, עריכת  –נחמה גרייזמאן ע"ה 

חוברת, ויישום דרכי הנפטרת לעשי' בפועל )ס' "למען ידעו... בנים יוולדו" 
 (:165ע' 

 סימן את התיבות "הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א", וכתב:

 אזכיר על הציון.

 

 ושצ

 ]שלהי שבט[

מענה להשלוחים שברחבי רוסיא שנאספו לדון בנוגע לסידור הגוף החדש 
(, שטזחראי על השלוחים בהמשך להמענה שנתקבל )לעיל מענה שיהי' א

 ושאלו בנושא זה )קובץ "אגודת חב"ד במדינות חבר העמים" ע' ט(:

בכ"ז עליהם להתייעץ ביחד ולהחליט ביחד, ורק להודיעני, ולא לשאול 
 עוה"פ ועוה"פ. 

 

 זשצ

 ]ער"ח אדר ראשון[

מענה להשליח ר' יצחק וואלף על דו"ח מפעילות חדר ליובאוויטש 
: ע"ד מצב המורים והמורות ובקשת ברכה; בו כתב  –בשיקאגא שבניהולו  

של תלמידי   הכללי  ע"ד המצב הכספי של המוסד ובקשת ברכה; ע"ד מצבם
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חגיגת בר מצוה ובקשת ברכה; דו"ח מ ברוחניות וכו' ותלמידות החדר

במהלך החגיגה חזר שוסד המגיע ממשפחה מכובדת, ממסויים בלתלמיד 
והי' זה כבוד להחדר  , ונכחו שם הרבה מאנשי העיר שלא מאנ"ש"פלפול"

כתב: "תלמידי ותלמידות החדר שיקאגא קאכן   בסיוםכו'; ווקידוש השם  
זיך בענין משיח ובעה"ב בעיר מדברים אז אין ליובאוויטש קאכט מען זיך 

יובאוויטשער רבי איז משיח ורואים במוחש וועגן משיח און אז דער ל
כשמדברים בנעימות ודברים היוצאים מן הלב מתקבלים הדברים. וכבר 
הגיע הזמן שיענה הקב"ה לבקשת עם ישראל שיתגלה מלכנו משיחנו 

. והעתקה, בקרוב ממ"ש" )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"
 (:באדיבות הנמען שי'

 נת' ות"ח

 בבשו"ט.ימשיך 

 אזכיר עה"צ.

 

 חשצ

 ]אדר"ח אדר ראשון[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על דו"ח פעילות במרוקו )"תשובות 
 ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:

 וילך מחיל אל חיל

 ועד א"א בציון בגאולה האמוה"ש

 אזכיר עה"צ.

 

 שצט

 ]אדר"ח אדר ראשון[

שבנוגע להשאלה "למה ירדו מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב 
הנה אין באמת תשובה נכונה, ומקווים  –( שסבהמחירים?!" )לעיל מענה 

 , והעתקה(:559שתהי' עלי' גדולה בקרוב )"כפר חב"ד" גליון 

 נתות"ח

 עתה ניתוסף גם בריא מזלי' דשני אדר'ס

 נו?
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 ת

 ]אדר"ח אדר ראשון[

פעילי חב"ד )מהעתקה. המענה מענה לא' השלוחים בקשר לדין ודברים בין  
 מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אופנים 4בהנ"ל אפשר 

 ( אזמינם לד"ת אצלי1

 ( אסע למחנם ולערוך הד"ת2

 ( שיתדברו ביניהם3

 היפך השו"ע – בריחוק מקום( אדון 4

 במה לדעתו עלי לבחור?

 אזכיר עה"צ.

 

 את

 ראשון[]בדר"ח אדר 

מענה לבני השלוחים באה"ק שכתבו: "בקשר עם האסון שאירע למשפחת 
שלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א לארה"ק ת"ו בפטירת הרבנית מרת נחמה 
ע"ה בת ר' מרדכי שי' שוסטערמאן, קיבלנו ע"ע אנו התמימים והח"מ בני 
השלוחים הנ"ל: א. לסיים לימוד כל ש"ס משניות לעילוי נשמתה עד ליום 

)ע"י שחילקנו בינינו כל הש"ס(. ב.  –ים )כ"ג אדר א' ה'תשנ"ב( השלש
בפרט לפי  –קובץ הערות וביאורים  –לעילוי נשמתה  –להוציא לאור 

שייכתב ע"י הת' בני השלוחים הנ"ל  –הוראת כ"ק אד"ש לאחרונה 
)ולהשתדל שייצא לאור בסמיכות לה"שלשים"( ומבקשים הסכמה וברכה. 

ת "ספר השליחות" ביחד עם שאר בני השלוחים ג. ללמוד בסדר קבוע א
כל  –ולהשתדל שאחרים יקיימו  –כ"א בישיבתו. ד. להשתדל לקיים 

ההוראות שמתווה כ"ק אדמו"ר שליט"א. ויה"ר שכהנ"ל יפעל לעילוי 
נשמתה, ונזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ויוליכנו בב"א 

ד "והקיצו ורננו שוכני עפר" לגאולה האמיתית והשלימה ויקויים הייעו
והיא בתוכם, במהרה בימינו ממש" )ריש "קובץ פרחי השלוחים". ס' 

 (:127. "בית חיינו" גליון 165-6"למען ידעו... בנים יוולדו" ע' 

 ולעת"ל אך טוב בטוב הנראה והנגלה יבש"ט.

 ב"פ אדר –והזמ"ג 

 אזכיר על הציון
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 בת

 ]ועש"ק תרומה, ג' אדר ראשון[

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שכתב שכיון שהמצב הכספי 
במוסדותיו בלאס אנדזשעלעס אינו בטוב, אולי כדאי שיסע לכמה ימים 

 ממוסקבא לגיוס כספים )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' תנג(:

 אין צורך בנסיעות )ובמילא בזבוז ממון ישראל( והרי מדבר בטלפון וכיו"ב. 

 

 גת

 תרומה, ג' אדר ראשון[]ועש"ק 

מענה על דו"ח מכינוס וסמינר השלוחים הרבנים והתמימים שנערך 
במוסקבא )ריש קובץ "מחיל אל חיל". ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' 

 תנג(:

 וילכו מחיל אל חיל גו' והזמ"ג. 

 אזכיר עה"צ.

 

 דת

 ]ועש"ק תרומה ג' אדר ראשון[

 דו"ח מעניני עסקיו )מהעתקה(:מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על 

 וה' יצליחו ויבש"ט.

 

 הת

 ]מוצש"ק תרומה, ד' אדר ראשון[

מענה לר' שמואל חיים בלומינג בקשר לקובץ שמו"ל הכולל שיעורי 
חסידות בעניני גאולה ומשיח ובית המקדש השלישי שנאמרו ע"י הרב יואל 

 (:512הכהן כהן )"כפר חב"ד" גליון 

 ובהוספה והזמ"גוימשיך לבש"ט 

 אזכיר עה"צ.
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 ות

 ]מוצש"ק תרומה, ד' אדר ראשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב שכתב בקשר ל"חידון המצות" הנערך 
 (:434ע"י מרכז צעירי אגודת חב"ד באה"ק )ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע' 

 אזכיר על הציון להצלחה רבה ונמשכת וכו'

 

 זת

 ]תחלת אדר ראשון[

בה  –יהודה קלמן מארלאוו שכתב בהמשך לשיחת כ"ח שבט מענה להרב 
נאמר שכאשר יבוא משיח צדקנו תיכף ומיד, לפני ראש חודש, יש מקום 
לומר שהסנהדרין ישנו ויקבעו שיהי' רק אדר אחד: "הנה אפריל ש.ז. )יום 
תקופת ניסן( הוא ביום ד' ניסן, ונמצא שכל חג הפסח )ט"ו ניסן( הוא כבר 

 20ואם לא יעברו השנה חל הפסח )ט"ו ניסן( ביום מערץ בתקופת ניסן, 
(. ונמצא שכל חג 19)ואם לא ירצו לעשותו ביום בד"ו, אז הוא ביום מערץ 

לא ה',   –הפסח הוא עדיין קודם תקופת ניסן )והשנה היא שנת י"ד למחזור  
למה יש מקום לומר שאולי לא יעברו ב"ד את השנה?"   –י"ג או ט"ז(, וא"כ  

 (:183ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  –כתי"ק )מצילום 

ב ע"ד הממוצע   כל החשבון הנלעתה    כמפורש ברמב"םהטעם העיקרי כי  
 אבל יחיד הוא בזה( לא ראי' בפועל –)משא"כ להרס"ג 

 עד הממוצע וכו' וכו'  חשבוןכבר בימיו הי' רק  –כמשמע ברמבם 

 ועוד. 

 כמדומה בזמן ובב"ד דהריף קדשו ע"פ הראי'

 

 חת

 ]תחלת אדר ראשון[

מענה לא' שביקש ברכה לענין בריאותי )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י 
 "פאקס א שיחה"(:

 דבריא מזלי' אדרויבש"ט והימים ימי 

 אזכיר עה"צ.
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 טת

 ]תחלת אדר ראשון[

מענה להשליח ר' שמואל יוסף ליפמאן פלאטקין על דו"ח מפעילות 
 י"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:בברדיטשוב ובז'יטומיר )"תשובות ומענות" ש

 ויה"ר שתהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג וכו' 

 אזכיר עה"צ.

 

 תי

 ]תחלת אדר ראשון[

מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד שכתבו פ"נ לאחרי המאורע המזעזע דרצח 
מרת פעשא לאה לאפיין הי"ד, ושאלו האם להמשיך בארגון תכנית ערב 

תצוה, וביקשו ברכה )"תשובות ומענות" "שירה למען הגאולה" במוצש"ק 
 שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:

 [ סימן קו תחת התיבות "להמשיך התוכנית", וכתב:1]

 כמובן לאחר שבעה.

 [ סימן בעיגול תיבת "ברכה", וכתב:2]

 אזכיר עה"צ.

 

 אתי

 ]תחלת אדר ראשון[

מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד בקשר לערב "שירה למען הגאולה" 
ת במוצש"ק תצוה )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א המתקיימ
 שיחה"(:

 ויהא בהצלחה רבה

 אזכיר עה"צ.
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 בתי

 ]תחלת אדר ראשון[

 (:127מענה על פרוטוקול בחירות לועד כפר חב"ד )"בית חיינו" גליון 

 וה' יצליחם ויבש"ט

 אזכיר עה"צ

 

 גתי

 ]תחלת אדר ראשון[

ה"שבתון" שנערך ע"י התלמידים מענה למר סולובייצ'יק שמימן את 
השלוחים לישיבת "תורת אמת" בירושלים עיה"ק בשבת מבה"ח אדר 

 (:127ראשון בבית הכנסת "צמח צדק" )"בית חיינו" גליון 

 וגדול זכות ת"ת ברבים ובפרט באה"ק.

 אזכיר עה"צ.

 

 ידת

 ]תחלת אדר ראשון[

בשורות מענה לתלמידי ישיבת תו"ת דמגדל העמק על דו"ח מפעולות ו
בקשר ל"מבצע   –לימוד מאמרים ושיחות, שמירת הסדרים, ועוד  –טובות  

בשורות טובות העולמי" לקראת יום הבהיר י"א ניסן צדי"ק שנה )"בית 
 (:127חיינו" גליון 

 ואשרי חלקם וגדול זכותם וכו'. 

 אזכיר עה"צ.

 

 ותט

 ]תחלת אדר ראשון[

הזמנים" ברחבי אה"ק )"בית מענה בקשר לפתיחת ההכנות ל"ישיבות בין 
 (:127חיינו" גליון 

 והזמן גרמא להצלחה ולבשו"ט. אזכיר עה"צ.
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 טזת

 ]תחלת אדר ראשון[

מענה לארגון "ויקהל משה" שע"י תלמידי ישיבת תו"ת דמגדל העמק על 
בהמשך להוראת כ"ק  –הדו"ח מהקהלת קהילות בש"פ משפטים, וכן 

לעורר ולקרב "עשרה" מישראל אדמו"ר שליט"א בהתועדות ש"פ יתרו 
דו"ח ע"ד פעולות עם  –לעניני תומ"צ ולחזק האמונה והצפי' להגאולה 

עשיריות מישראל שקיבלו על עצמם הוספה בלימוד התורה וקיום המצות 
כל חד לפום שיעורא דילי', לזירוז התגלות מלך המשיח )"בית חיינו" גליון 

 (:190. ס' "כה תברכו" ע' 127

 שי' מהם מחיל אל חיל, אזכיר עה"צ. וילכו כאו"א

 

 זתי

 ]תחלת אדר ראשון[

מענה למר שמואל שמואלי עורך עיתון "ישראל שלנו" בקשר להארמון 
 (:127לכ"ק אדמו"ר שליט"א הנבנה בכפר חב"ד )"בית חיינו" גליון 

 לכמה בנ"א בתים במדינות שונות

 ובמיוחד באה"ק כמפורסם וכנהוג.

 לה באה"ק.לאדמו"ר האמצעי היתה נח

 עד היום ישנו בחברון בית שניאורסאהן.

 

 חתי

 ]תחלת אדר ראשון[

מענה להשליח ר' אלימלך שחר בקשר להתועדות ז' אדר בעירו רחובות 
 (:127אה"ק )"בית חיינו" גליון 

 והזמן גרמא לבשורות טובות ובהפלגה.
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 יטת

 ]תחלת אדר ראשון[

לאחר   –המתגוררים ברחוב לעפערטס  מענה על פ"נ שכתבו משפחות אנ"ש  
המאורע המזעזע דרצח מרת פעשא לאה לאפיין הי"ד ברחוב לעפערטס 

 (:127בשכונת קראונהייטס )"בית חיינו" גליון 

 ומחה ה' דמעה תומ"י ממש

 בגאולה האמתית והשלימה

 אזכיר עה"צ.

 

 תכ

 ]תחלת אדר ראשון[

קנית נ"ע בארגון מענה בקשר לכינוס נשים בקרית גת לע"נ הרבנית הצד
 (:512צעירי אגודת חב"ד )"כפר חב"ד" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה

 והזמן גרמא וכו'

 אזכיר על הציון

 

 אתכ

 ]תחלת אדר ראשון[

מענה להנהלת "חברת תהלים" בכפר חב"ד על דו"ח )"כפר חב"ד" גליון 
513:) 

 וילכו מחיל אל חיל, והזמ"ג.

 אזכיר עה"צ.

 

 בתכ

 ראשון[]תחלת אדר 

מענה לנשי חב"ד בירושלים עיה"ק בקשר לשיעורים בעניני גאולה ומשיח 
 (:513)"כפר חב"ד" גליון 



ה'תשנ"ב –מענות קודש    136 

 
 והזמ"ג, להצלחה רבה

 אזכיר על הציון

 

 גתכ

 ]תחלת אדר ראשון[

מענה לנשי חב"ד בירושלים עיה"ק בקשר לכינוס בעניני גאולה )"כפר 
 (:513חב"ד" גליון 

 והזמ"ג, להצלחה רבה בהמקום, 

 אזכיר על הציון.

 

 דתכ

 ]תחלת אדר ראשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב שכתב בקשר ל"חידון המצות" הנערך 
 (:434ע"י מרכז צעירי אגודת חב"ד באה"ק )ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע' 

נתקבל ות"ח. אזכיר על הציון להצלחה רבה וכו' ולפעול פעולה נמשכת 
 ]. .[ והזמן גרמא נכנס אדר כפסק רז"ל

 

 התכ

 ]ו' אדר ראשון[

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את הדברים שנמסרו בעת חלוקת הדולרים 
תשורה פוטערפאס ג' סיון  –דיום ראשון ה' אדר ראשון )מצילום כתי"ק 

 תשע"א(:

 נתות"ח

 

 ותכ

 ]אור לז' אדר ראשון[

מענה לא' התמימים שחזר משהותו באה"ק וכתב דו"ח מכמה פעולות 
טובות שעשה, וכתב שע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א להוסיף בצדקה 
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חילק לכל הטף קופות צדקה כמתנה אישית )"תשובות ומענות" שי"ל  –

 ע"י "פאקס א שיחה"(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בקו ובחץ את התיבות "כדי להוסיף בצדקה,
 חילקתי לכל הטף קופות צדקה כמתנה אישית", וכתב:

 נת' ות"ח ויוסיף בבשו"ט והזמ"ג אדר כפליים כו'.

 אזכיר עה"צ.

 

 זתכ

 ]ז' אדר ראשון[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק בקשר לענין מסויים )מהעתקה(:

 ומספיק לע"ע. ובפרסוםכבר עניתי בעצמי 

 אזכיר עה"צ.

 

 חתכ

 ראשון[]ח' אדר 

מענה להשלוחה מרת רבקה העכט על דו"ח ממעמד ה"שלשים" לזכרון 
בעלה השליח ר' משה יצחק ע"ה שנערך בישיבת "אחי תמימים" בניו הייבן 
)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה". תשורה העכט ט"ז כסלו 

 תשס"א(:

וגדול זכות כל המשתתפים ובפרט שהקב"ה השתתף בזה וכיבד כביכול 
 אותו ומחה ה' דמעה וגו' והקיצו ורננו שוכני עפר.

 אזכיר עה"צ.

 

 כטת

 ]ח' אדר ראשון[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית על דו"ח מפעולות מבצעים 
ביום ועש"ק בא, בשלח, יתרו ומשפטים )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י 

 "פאקס א שיחה". והעתקה, באדיבות מערכת הספר "ועבדי דוד"(:

 תהיינה פעולות נמשכות ובהוספהו

 אזכיר עה"צ
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 תל

 ]ט' אדר ראשון[

מענה לתלמידים השלוחים לישיבת "תורת אמת" בירושלים עיה"ק 
שכתבו: "מצו"ב דוחו"ת מזמן האחרון מפעולות תלמידים השלוחים 
ב"תורת אמת" ירות"ו, וכתבה בעיתון "ירושלים" ע"ד ה"לחיים" שמו"ל 

ענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה". תשורה כאן לאחרונה" )"תשובות ומ
 הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(:

ות"ח על הבשו"ט. והובטחו דמי שיש לו מאתיים רוצה )ובמילא מקבל( 
 כפליים.

 ע"ד כפליים לתושי'.

 אזכיר עה"צ.

 

 

 אתל

 ]ט' אדר ראשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב ע"ד עניני עסקיו וכתב שנמצאים 
 חדש וטוב )מהעתקה(:בשלב 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "נמצאים בשלב חדש 
 וטובה", וכתב:

 אזכיר עה"צ

 

 בתל

 ]ועש"ק תצוה, יו"ד אדר ראשון[

מענה לר' שמואל ארי' ישראל שפריצער שביקש הסכמת כ"ק אדמו"ר 
שליט"א לנסוע לחתונה המתקיימת באירופא )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

286): 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "הסכמה וברכה", וכתב:

 וגדול הזכות להשתתף בשמחת חתן וכלה

 אזכיר עה"צ.
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 גתל

 ]ועש"ק תצוה, יו"ד אדר ראשון[

ליקוט  –מענה להת' פנחס ממן בקשר להו"ל קובץ "לפקוח את העיניים" 
תה )ריש שיחות בעניני גאולה ומשיח משיחת אור לכ"ח ניסן אשתקד עד ע

קובץ "לפקוח את העיניים". "תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א 
 שיחה"(:

 ויהא בשעטומ"צ.

 אזכיר עה"צ.

 

 דתל

 ]ועש"ק תצוה, יו"ד אדר ראשון[

מענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית שכתבו: "אתמול התקיימה אסיפה 
אודות עניני הישיבה . . על האסיפה באו ד' מהרמי"ם ובקשו בשם כל 

רמי"ם ליתן הוספה על השכירות . . ולאחר שקו"ט הסכימו כל משתתפי ה
פראצענט כפי שהרמי"ם הסכימו הגם שמצב הכספי  6האסיפה ליתן 

שבודאי זה יגרום נח"ר לכ"ק   –דחוק, מהטעמים שהסכימו ליתן ההוספה  
אדמו"ר שליט"א, ושזה יגרום שתהי' מצב הכספי בהרחבה גדולה וכו', 

ת כ"ק אדמו"ר שליט"א שההסכמה ליתן ההוספה והננו מבקשים ברכ
תגרום שתהי' ההרחבה בהישיבה יותר ויותר ובאופן לכתחילה אריבער" 
)קונטרס ועד הנחות בלה"ק ש"פ ויקהל תשע"ו. והעתקת המזכיר, 

 באדיבות מערכת הספר "ועבדי דוד"(:

ובודאי שצ"ל  –, ועפמש"נ ואתהלכה ברחבה כפשוט גדול[ יגרום נח"ר]
 תו"ת. –התחלה בגשמיות דענין הכי רוחני 

 אזכיר עה"צ.

 כמה ת' נתוספו בהישיבה מעת אסיפה הקודמת. –לכאורה חסר עיקר 

 

 התל

 ]ועש"ק תצוה, יו"ד אדר ראשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי מעניני עסקיו 
 )מהעתקה(:

 והזמ"ג לבשו"ט ולנפלאות בכל מכל כל.
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 ותל

 ]ועש"ק תצוה, יו"ד אדר ראשון[

מענה בקשר למכתב שפירסמו ועד רבני ליובאוויטש הכללי, ועד רבני חב"ד 
בקשר לחתימות לקבלת המלכות  –באה"ק, ובד"צ דשכונת קראונהייטס 

 של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ע"י ילדי ישראל )מהעתקה(:

 אזכיר עה"צ

 

 זתל

 ]י"ג אדר ראשון[

ובנות חב"ד שהכניסו את קונטרס "קבלת פני משיח  מענה להנהלת נשי
צדקנו" הכולל שאלות ותשובות בעניני גאולה ומשיח בעריכת ר' שלום 

 תשורה גראנער כ"ג סיון תשע"ו(: –דובער הלוי וולפא )מצילום כתי"ק 

היפך  –מכבר עניתי לו שמאמרים כאלה מרחיקים כו"כ מלימוד דא"ח 
 הפצת המעינות חוצה

 

 חתל

 אדר ראשון[]י"ג 

במוצש"ק יתרו בקשר להמענה   770-מענה על דו"ח האסיפה שהתקיימה ב
ע"ד החתימות לקבלת המלכות של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 

( "תלוי בתנאי המקום בזה על חב"ד שעל אתר לברר" )יומן שיז)לעיל מענה  
 (:284"פאקס א שיחה" גליון 

 " אזכיר עה"צ.בשמחה ובכפליים "ששים יום להרבותהזמ"ג 

 

 לטת

 ]י"ג אדר ראשון[

מענה להת' חיים שאול ברוק על דו"ח מהדפסת "קונטרס פורים קטן" 
ובבתי הכנסת בהשכונה, שילוחו לרחבי תבל ע"י מערכת  770-וחלוקתו ב

"פאקס א שיחה" ור' אלעזר רייטשיק, והדפסתו באה"ק ע"י ר' טובי' פלס 
סיון ע' לד. והעתקה, -סה"מ מלוקט אדר. תו"מ 123)"בית חיינו" גליון 

 באדיבות הנמען שי'(:
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 ויה"ר שיפעל הפעולה הרצוי' והזמ"ג וברי מזלי' כו'.

 אזכיר עה"צ.

 

 תמ

 ]י"ג אדר ראשון[

מענה לחברת כנסת מרת גאולה כהן שכתבה ע"ד עניני מפלגת "התחי'" 
 (:236-7שבראשותה )ס' "נלכה באורחותיו" ע' 

 הנ"ל.כמובן קראתי בעיון כ

ולכאורה ע"פ המצב עתה באה"ק צפויות כמה שינויים באה"ק, וע"פ 
צפויות גם הפתעות, ובהיותה על אתר בוודאי מרגישה  –שהי' עד עתה 

 זאת.

 –מה שלא נשתנה במשך יותר מארבעים שנה 

 –שלמות הארץ, שלמות התורה  –שאה"ק דורשת )כל הזמן הזה( 

 ,תומצאיגעת  –ביחד עם הבטחת התורה בזה 

 כל אחד ואחת מאתנו.

כל הזמן הגיעוני שמועות שבנה שי' תמים דיעה עמה, וגם פעיל 
 )במפלגתה?(. ויהי רצון שתקבל גם בזה רוב נח"ר ממנו.

 אזכיר על הציון.

 

 אתמ

 ]י"ג אדר ראשון[

מענה לר' משה עזאגווי שביקש ברכה לעשירות ובפרט שזהו חודש אדר 
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ש"בריא מזלי'" )מהעתקה. 

 הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 והרי באדר דברי מזל בנ"י

 אזכיר עה"צ
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 בתמ

 ]אור לי"ד אדר ראשון, פורים קטן[

מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ על מכתבו בו כתב שקיבל על עצמו לנאום 
לחלוקת הדולרים מדי יום ראשון בעברית ובאנגלית להעומדים בתור 

כהכנה לעברם לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א, וסיים "בבקשת סליחה על 
 הטרחתי" )תשורה גרינבערג ד' ניסן תשע"ב(:

 והטרחתו ?!]. .[ 

 ידוע המשל שמטען אבנים טובות אינו טרחה כי אם נח"ר וכו' 

 אזכיר על הציון

 

 גתמ

 ]י"ד אדר ראשון, פורים קטן[

 (:332חות כהלכתה" ע' מענה לא' השלוחים )ס' "שלי

 הזמן שאנ"ש בהמדינה יסדרו עניניהם על אתר מכבר

 כי אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. –ובפרט אין עצה אחרת 

 אזכיר עה"צ

 

 דתמ

 ]י"ד אדר ראשון, פורים קטן[

מענה לא' מאנ"ש על בקשת ברכה עבור משפחת דיימאנד )מהעתקת 
לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות המזכיר. המענה מתפרסם בזה 

 הרבים תלוי' בו(:

 בדיקת התפילין והמזוזות ויצליח בהנ"ל.

 אזכיר על הציון
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 התמ

 ]אדר ראשון[

ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'   –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק  
277:) 

 והזמג בריא מזלי' בכפליים

 

 ותמ

 ]אדר ראשון[

ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'   –שליט"א )מצילום כתי"ק  מענה כ"ק אדמו"ר  
277:) 

 בריא מזלי' –אזכיר עה"צ להמצטרך בגו"ר ושהזמ"ג 

 

 זתמ

 ]אדר ראשון[

מענה לא' התמימים ששאל האם לחזור לאה"ק )יומן "פאקס א שיחה" 
 (:286גליון 

 לחזור לאה"ק

 וזכות אה"ק תעמוד לו לכל המצטרך

 אזכיר עה"צ.

 

 חתמ

 ]אדר ראשון[

מענה לא' שכתב שחושש מהתפרעויות ליד ביתו שבאחת ממדינות 
 ארצה"ב )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:

 פשוט שטות כו' 

 ויבשר טוב

 אזכיר עה"צ.
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 מטת

 ]אדר ראשון[

מענה להת' השליח מרדכי צבי ליבעראוו שכתב ע"ד יום הולדתו, ע"ד 
לכבוד יום הבהיר י"א ניסן צדי"ק התעסקותו בהו"ל קובץ חידושי תורה 

שנה, וע"ד הו"ל עיתון "המעיין" לדוברי עברית במלבורן אוסטרליא 
 )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה". ריש ס' "איי המלך"(:

 א( מנהגי יום הולדת.

 ב( והזמ"ג להצלחה בכיו"ב וכו'. 

 ג( אזכיר עה"צ.

 

 תנ

 ]אדר ראשון[

מרדכי גלזמן שביקש הסכמה לשליחות בריגא לטביא מענה להשליח ר' 
 )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:

 הסכמה וברכה וימשיך לבש"ט הולך ומוסיף וכו'. 

 

 אתנ

 ]אדר ראשון[

מענה לקבוצת תמימים מתלמידי ישיבת תומכי תמימים ותפארת בחורים 
י ספרדית דמאריסטאון על דו"ח משיעור בעניני גאולה ומשיח לדובר

 ופורטוגזית )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:

 ויאיר מזל כאו"א שי' ודהמשפחות והר"ז אדר בכפליים וכו' 

 אזכיר עה"צ.

 

 בתנ

 ]אדר ראשון[

מענה להנהלת "צבאות השם" בקשר לה"אקספו למשפחה היהודית" 
 שעורכים )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:
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 "ל בהצלחה רבה ומופלגה והענין והזמ"גויהא כהנ

 אזכיר עה"צ.

 

 גתנ

 ]אדר ראשון[

מענה על ההודעה ע"ד התייסדות קרן "פעשא לאה'ס טשילדרען'ס פאנד", 
לטובת ילדי מרת פעשא לאה לאפיין הי"ד )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י 

 "פאקס א שיחה"(:

 וישנה ברכה מיוחדה מה' אוהב יתומים ואלמנות וכו'

 ומחה ה' דמעה גו' והקיצו ורננו שוכני עפר

 אזכיר עה"צ.

 

 דתנ

 ]אדר ראשון[

מענה בקשר ל"דינר" לטובת "מבצע טהרת המשפחה" קראונהייטס 
 )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:

 ויהא בהצלחה רבה ומופלגה והזמ"ג

 אזכיר עה"צ.

 

 התנ

 ]אדר ראשון[

קשר לגליון "במחנה צבאות השם" מענה להנהלת "צבאות השם" באה"ק ב
תשובות ומענות" ". 34דחודש אדר ראשון )"במחנה צבאות השם" גליון 

 שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:

 נת' ות"ח והזמ"ג וכו' וכו' 

 בריא מזלי' בכפליים

 אזכיר עה"צ.
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 ותנ

 ]אדר ראשון[

מענה לא' מאנ"ש ששאל כיצד להשפיע על בנו שיתחזק ביראת שמים 
 )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:

 ע"י בחורים יר"ש קרובים לגילו. אזכיר עה"צ. גםלהשפיע עליו 

 

 זתנ

 ]אדר ראשון[

מענה לר' יעקב חיים גלויברמן שכתב ע"ד הקמת שיעור לאנשי עסקים 
 ואישי ציבור )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:

 צ.בהמשך בטוב וכו'. אזכיר עה"

 

 חתנ

 ]אדר ראשון[

מענה לא' השלוחים ששאל האם לעזוב את מקום השליחות בגלל חינוך 
 הילדים )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה"(:

 הרי הצליחו במקומם עתה )במדינתם(

 אזכיר עה"צ.

 

 נטת

 ]אדר ראשון[

מענה למרת זלטא פריימן וקבוצת בנות מכפר חב"ד שכתבו ע"ד חלוקת 
זון ובגדים לעולים חדשים )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס מצרכי מ

 א שיחה"(:

 ואשרי זכותן וגדולות הפעולות וכו' וכו'. 

 וברי מזלן.

 אזכיר עה"צ.
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 תס

 ]אדר ראשון[

מענה להתמימים יצחק אלעזר הכהן כהן ומנחם מענדל הרטמן על דו"ח 
החלטותיהם הטובות התועדות להשפיע על עשרה מבני ישראל בצירוף 

 (:129)"בית חיינו" גליון 

 נת' ות"ח והזמ"ג לבשו"ט ובכפליים לתושי'

 אזכיר על הציון.

 

 אתס

 ]אדר ראשון[

מענה לארגון "חברת תהלים" בשיכונים החדשים בכפר חב"ד על דו"ח 
רשימת הילדים שהשתתפו באמירת תהלים בש"פ תשא )"בית חיינו" גליון 

130:) 

 ויאיר מזלם

 ויהיו חי"ל

 אזכיר עה"צ.

 

 בתס

 ]אדר ראשון[

מענה על ההודעה ע"ד הו"ל קובץ מאמרים פרי עטה של השלוחה מרת 
נחמה גרייזמאן ע"ה ודברים שנכתבו ע"י המושפעות שלה והפצתו בכל 
העולם, וכן ע"ד עריכת כינוסי התעוררות לרגל ה"שלשים" )"כפר חב"ד 

 (:514גליון 

 רנת' ות"ח ת"ח והזמ"ג והצ"

 ב' פעמים אדר ואח"כ ניסן

 אזכיר עה"צ.
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 גתס

 ]אדר ראשון[

מענה לר' יצחק שפרינגער על טופסי הוספות בתומ"צ )"כפר חב"ד" גליון 
515:) 

 נת' ות"ח

 אזכיר עה"צ.

 

 דתס

 ]אדר ראשון[

מענה לא' התמימים שכתב שבדעת חבירו הלומד יחד עימו בישיבה ללכת 
 (:561חב"ד" גליון ללמוד באוניברסיטה )"כפר 

הרי הוא אומר כל יום, ולפני תפלת שחרית, ות"ת כנגד כולם. אזכיר 
 עה"צ.

 

 התס

 ]אדר ראשון[

מענה לר' שמואל הלוי הורביץ שהכניס את קובץ דיני ומנהגי חג הפורים 
שמו"ל. למכתבו צירף את שיחת פורים תשט"ז בענין "מברך ואח"כ כורך 

 להדפיסו )ריש ס' "שבח המועדים"(:את המגילה" וביקש הסכמתו הק' 

 שיהי' בשעה טובה ומוצלחת.

 להדפיס גם השיחה דפורים.

 אזכיר על הציון.

 

 ותס

 ]אדר ראשון[

מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד ירושלים עיה"ק בקשר לכינוס שמטרתו 
חתימות לקבלת המלכות של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח )ס' "והוא 

 (:43יגאלנו" ע' 

 ויהא בשעטו"מ אזעה"צ.
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 זתס

 ]אדר ראשון[

מענה להשליח ר' מנחם מענדל באגאמילסקי ששאל האם לקנות בית 
 (:170מסויים עבור בית חב"ד )"בית משיח" גליון 

 בהתייעצות עם ידידים מבינים. אזכיר על הציון.

 

 חתס

 ]אדר ראשון[

בקשר מענה לר' זושא ריבקין שכתב שכינס כמה מידידיו והתייעץ עמהם 
לבניית הארמון לכ"ק אדמו"ר שליט"א בכפר חב"ד, ועלתה ההצעה לבנות 

פרעזידענט, ושאל  1304אותו בדגם ביתו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א 
האם נכון )קובץ "הארמון למלך המשיח". תשורה הלפרין כ"ד סיון 

 תשע"ח(:

 ויחליטו. –מה רוצים  יתבוננובאם רוצה לבנות 

 החליטו לשאול אותי?!לאחר כו"כ שנים 

 מתוך התייעצות?!

 אזכיר עה"צ.

 

 סטת

 ]אדר ראשון[

מענה להנהלת ארגון "אור חי'" בירושלים עיה"ק )קובץ "יומן אד"ר 
 ה'תשנ"ב"(:

 בהשאלות ועד רבני חב"ד יח' בארץ הקודש.

 אזכיר על הציון
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 תע

 ]אדר ראשון[

"יומן אד"ר  מענה להנהלת ארגון "אור חי'" בירושלים עיה"ק )קובץ
 ה'תשנ"ב"(:

 והזמ"ג להצלחה וכו' וכו'

 אזכיר על הציון

 

 אתע

 ]אדר ראשון[

מענה לא' מאנ"ש שכתב ע"ד יום הולדת הששי דבתו של א' המקורבים 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות 

 הרבים תלוי' בו(:

 מנהגי יום הולדת

 אזכיר עה"צ

 

 בתע

 ראשון[]אדר 

מענה למר עודד פעלעס )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 
 באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 בדיקת המזוזות והתפילין

 

 גתע

 ]אדר ראשון[

מענה למר פעלען )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' 
 מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ

 מזוזותבדיקת ה

 הנהגה יומית שלהם תהא מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים
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 דתע

 ]אדר ראשון[

מענה להשליח ר' אברהם קארף על דו"ח ובקשת ברכה להצלחת פראגראם 
ששלח להממשלה )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' 

 מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ינה. אזכעה"צ.כפשוט שייך לאגודת חב"ד של המד

 

 התע

 ]ט"ז אדר ראשון[

מענה לצעיר וצעירה המתקרבים ליהדות וביקשו הסכמתו וברכתו הק' 
לשידוך. השניים הסכימו לשמור על המצות הבסיסיות )שבת, כשרות 

, וכיו"ב( אך הצעירה התקשתה מאד לקבל על עצמה את ענין כיסוי הראש
 (:598)"כפר חב"ד" גליון  אולם במכתבם לא הזכירו זאת

 ע"פ תורת ישראל ומצותי'.

 ובפרט צניעות וטהרת המשפחה.

 אזכיר על הציון.

 

 ותע

 ]ט"ז אדר ראשון[

מענה לאנ"ש בלוד אה"ק שכתבו בקשר לשיעור בעניני משיח האמור 
להתקיים שם, שהיו שרצו להביא את ר' שלום דובער הלוי וולפא לדבר 

כתבו ו  ;ערערו על כךוהיו ש  עד"ז שכ"ק אדמו"ר שליט"א הוא מלך המשיח,
שבפני אלו המעוניינים אשר הרב דשם הרב ברוך בועז יורקוביץ אמר 

, ושאלו מה לעשות אין בעי' לדבר בנושא –לשמוע והגיעו לשם כך לשיעור 
 (:39-40והוא יגאלנו" ע' )ס' "

 ( אלא מה שעיניו רואות.רב שעל אתראין לדיין )
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 זתע

 ]ט"ז אדר ראשון[

גוטניק שכתב שנציגי חברה מסויימת רצו מענה לר' יוסף יצחק הכהן 
 לערוך הסכם איתו, ואשר אמר להם את התנאים שלו )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "כמובן לא אעשה שותפות 
בתישקייט שלי על הקמפניס שלנו", וסימן -אתם ח"ו ולא אוותר על הבעל

ונא כרצון כ"ק קו תחת התיבות "הנ"ל הוא הדרך הנכונה ובדרא דא
 אדמו"ר שליט"א מה"מ".

 

 חתע

 ]ט"ז אדר ראשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מפעילותו בענין שלימות הארץ 
 )מהעתקה(:

 וכו' וכו' ומזלי' ברי והזמ"ג לבשו"ט 

 אזכיר על הציון.

 

 עטת

 ]ועש"ק תשא, י"ז אדר ראשון[

ברכה עבור המצב הבטחוני בעירו זקן שביקש -סרן מר חיים בן-מענה לרב
קרית שמונה אה"ק לאחר שנפלו בה קטיושות רבות )יומן "פאקס א 

 (:286שיחה" גליון 

אשר תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה   –עיר ואם בישראל    –עירם  
 אדר –ועד אחרית השנה, ולא ינום ולא יישן שומר ישראל, והזמן גרמא 

דברי מזלי' דבני ישראל ויבשר טוב תמיד כל הימים. אזכיר  –)א' וב'( 
 עה"צ.

 

 תפ

 ]ועש"ק תשא, י"ז אדר ראשון[

מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד על דו"ח מערב "שירה למען הגאולה" 
 (:286שהתקיימה במוצש"ק תצוה )יומן "פאקס א שיחה" גליון 
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 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג.

 ריא בכפליים.ומזלי' ב

 חודש הגאולה. –ותומ"י בניסן 

 אזכיר עה"צ.

 

 אתפ

 ]כ"א אדר ראשון[

מענה על דו"ח מ"מבצע בשורות טובות העולמי" דשבועות תרומה ותצוה 
מכל הישיבות בכל רחבי תבל כמתנה ליום הבהיר י"א ניסן צדי"ק שנה 

 (:286הבעל"ט )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

אדר ב'  –ה"צ והזמ"ג דברי' מזלי' אדר א' נת' ות"ח ת"ח. אזכיר ע
 ובמיוחד עד דלא ידעי כו' ריבוי אחר ריבוי וכו'.

 

 בתפ

 ]כ"א אדר ראשון[

, בהמשך 770-מענה למארגני הריקודים שנערכו בליל ועש"ק תשא ב
בשמחה ובכפליים "ששים יום"" )לעיל   להרבותלהמענה שנתקבל "הזמ"ג  

התקיימו בבית רבינו שירים וריקודים שכתבו: "אתמול  –( תלחמענה 
בכלי זמר. יוסף שיחי' כהן ניגן בכלי שיר. נמשך משעה עשר עד שתים 
עשרה. במשך השעתיים עברו כמה וכמה מאות של התמימים ואנ"ש 
שיחיו. במשך הערב דיברו ר' חיים שלום דובער שיחי' ליפסקער ור' שלמה 

שליט"א של אחרי תפילת   זלמן שיחיו מאייעסקי תוכן שיחת כ"ק אדמו"ר
ערבית, באידיש ובאנגלית, והכריזו על תורה תפילה וצדקה. הי' כיבוד קל 
של משקה מזונות וסאדא, והי' ת"ל זייער פריילאך. רבים הודו לנו מאד 
מאד. מען האט זיך געוואונטשן שכשם שזכינו הערב, כן נזכה מחר )היום( 

ר שליט"א שנוכל להמשיך טאנצן מיט משיח'ן. מבקשים ברכת כ"ק אדמו"
 , והעתקה(:286בזה ובהצלחה" )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה

 אזכיר עה"צ
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 גתפ

 ]כ"א אדר ראשון[

מענה ל"משרד השלוחים" בקשר ל"פרוייקט התלמוד" בתשעים ערים, 
הבעל"ט, ועוד תשעים עניני גאולה ומשיח לילדים עד יום הבהיר י"א ניסן 

 (:286)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה ומופלגה

 והזמ"ג והענינים וכו'

 אזכיר עה"צ.

 

 דתפ

 ]כ"א אדר ראשון[

מענה בקשר לחגיגה השנתית של מוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש 
 (:303במרוקו )ס' "תולדות חב"ד במרוקו" ע' 

 יהא בהצלחה רבה, והזמן גרמא.

 אזכיר על הציון

 

 התפ

 ]כ"א אדר ראשון[

מענה להשליח ר' שבתי סלבטיצקי על דו"ח פעילות )תשורה סלבטיצקי 
 כ"א אלול תשס"א(:

 )בכפליים(, אדר –ואשרי חלקם וגדול זכותם וכו'. והזמ"ג 

 אזכיר על הציון

 

 ותפ

 ]כ"א אדר ראשון[

 המזכיר(:מענה לר' שלום דובער וואלף על מכתבו )מהעתקת 

 נת' ות"ח על הבשו"ט. אזכיר עה"צ.
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 זתפ

 ]כ"ב אדר ראשון[

מענה להנהלת "לשכת עזרת אחים" על מכתביהם בקשר להכרת אגו"ח 
ברוסיא כמוסד עליון לפעילות חב"ד שם )קובץ "אגודת חב"ד במדינות 

 יא(:-חבר העמים" ע' י

אחד בעניני עזרת אחים ואגודת חב"ד וכיו"ב, יש הנהלות לכל אחד ו
ומכבר היה עליהם להתדבר זה עם זה, ועכ"פ יתחיל זה עתה בדרכי נועם 

 ושלום. אזכיר עה"צ.

 

 חתפ

 ]כ"ב אדר ראשון[

מענה לר' משה עזאגווי שביקש ברכה לבנו התינוק הבוכה באופן בלתי 
רגיל, וכן כתב בקשר לברכות כ"ק אדמו"ר שליט"א לזכות ב"לוטו" )כולל 

רכו באתערותא דלעילא( שיאמר לו מתי כמה פעמים בשנת תשנ"ב שבי
יזכה, ושיתן לו סימן ואות להזמן בו יזכה ב"לוטו" בפועל ממש )קובץ 

 "יומן אד"ר ה'תשנ"ב". והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:

 איני נביא לענותו בהנ"ל. –כמובן 

 (2בדהתפוהמ"ז )

 אזכיר עה"צ.

 

 פטת

 ]כ"ג אדר ראשון[

ן ושניים מהתמימים בקשר לנסיעתם מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקי
לפעילות במרוקו עד יום הבהיר י"א ניסן הבעל"ט )"כפר חב"ד" גליון 

515:) 

 ויהא בהצלחה רבה והזמ"ג

 אזכיר עה"צ.
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 תצ

 ]כ"ג אדר ראשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב שחזר מהשטחים בהם נערכים 
לבנות "פלאנט", ומבקש ברכה החפירות וראה שם את המומחים ויש צורך  

 )מהעתקה(:

 והזמ"ג )בכפליים(

 אזכיר עה"צ.

 

 אתצ

 ]ועש"ק ויקהל, כ"ד אדר ראשון[

מענה לר' חנינא משולם הכהן שפערלין שהכניס תרומתו לצדקה לכבוד יום 
 הבהיר כ"ה אד"ר )תשורה שפערלין ח' טבת תשע"ה(:

 וגדול זכות צדקה כו'

 ובפרט כשברי מזלו וכו'. 

 עה"צ אזכיר

 

 בתצ

 ]ועש"ק ויקהל, כ"ד אדר ראשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי מעניני עסקיו 
 )מהעתקה(:

 והזמ"גויהא בהצלחה רבה 

 

 גתצ

 ]לאחר ש"פ ויקהל, כ"ה אדר ראשון[

מענה לארגון "חברת תהלים" בשיכונים החדשים בכפר חב"ד על דו"ח 
באמירת תהלים בש"פ ויקהל )"בית חיינו" רשימת הילדים שהשתתפו 

 (:130גליון 

 וילכו מחיל אל חיל

 אזכיר עה"צ.
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 דתצ

 ]לאחר ש"פ ויקהל, כ"ה אדר ראשון[

מענה להנהלת ישיבת תו"ת דמאנטרעאל שכתבו שהתלמידים בכתת ר' 
חיים שלמה הכהן כהן נבחנו תשעים דפי גמרא שקו"ט בע"פ לכבוד יום 

צדי"ק שנה )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה הבהיר י"א ניסן 
 באדיבות ר' מנחם מענדל )ברח"ש( שי' הכהן כהן וזכות הרבים תלוי' בו(:

 וילכו מחיל אל חיל ומאד"ר לאד"ש ותיכף ומיד ניסן

 אזעה"צ

 

 התצ

 ]כ"ו אדר ראשון[

מענה להשלוחים ברחבי רוסיא שכתבו: "אנו השלוחים של כ"ק אדמו"ר 
פנו היום, וביחד קיבלנו החלטה לקבל על עצמנו את הרב שליט"א התאס

יי"צ אהרונוב בתור מנהל ראשי של עניני אדמו"ר שליט"א ברוסיה, וכן 
הרינו מודיעים על כך לעזרת אחים והרינו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר 
שליט"א להצלחת הענין ושנמשיך לגרום נחת רוח לכ"ק אדמו"ר שליט"א 

ד" )קובץ "אגודת חב"ד במדינות חבר העמים" ולגלות את משיח צדקנו מי
 ע' י(:

 אזכיר עה"צ.

 

 ותצ

 ]כ"ז אדר ראשון[

מענה לר' ישראל דוד נחשון בקשר ל"פקודת יום" שהכין עבור עיתון 
 (:43"במחנה צבאות השם" לפעולות בעניני משיח )"בית משיח" גליון 

 , אזכיר עה"צ.ות"חנתקבל 
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 זתצ

 ]כ"ז אדר ראשון[

מענה להת' שניאור זלמן הלפרין שהכניס בקשת ברכה לנישואין שניים 
שנה )מהעתקה, באדיבות הנמען  13אשר הפרש הגיל בין החתן וכלה הוא 

 שי'(:

 באם אינו כהן ימשיכו ויהא בשעטו"מ. 

 

 חתצ

 ]שלהי אדר ראשון[

מענה לשני אחים מצרפת שאינם שומרי תומ"צ בשלימות לע"ע )יומן 
 (:286שיחה" גליון "פאקס א 

 הנהגה יומית על פי שולחן ערוך )התורה( ממשיכה ברכות השם.

 בדיקת התפילין והמזוזות.

 והזמן גרמא לבשורות טובות )אדר(.

 אזכיר עה"צ.

 

 צטת

 ]שלהי אדר ראשון[

מענה להשלוחים במנהטן בקשר ל"שבוע האשה היהודי'" שמארגנים יחד 
 (:286יחה" גליון עם נשי ובנות חב"ד )יומן "פאקס א ש

 ויהא בהצלחה וכו'.

 אזכיר עה"צ.

 

 תק

 ]שלהי אדר ראשון[

מענה בקשר לתכנית הפצת מצות צדקה המאורגן בהמשך לתכנית "שבוע 
 (:286האשה היהודי'" )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 וגדול זכותן ואשרי חלקן.

 אזכיר עה"צ.
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 אתק

 ]שלהי אדר ראשון[

עומר שהכניס חתימות מתפללי בית הכנסת מענה להשליח ר' שמואל 
ביישוב עמנואל אה"ק שמקבלים על עצמם להשתתף באמירת תהלים 
בציבור בשבת מברכים הבעל"ט ומבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 (:286)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 נתקבל ות"ח וילכו מחיל אל חיל אזעה"צ.

 

 בתק

 ]שלהי אדר ראשון[

נשי ובנות חב"ד" בירושלים עיה"ק על  –"מטה הגאולה מענה להנהלת 
דו"ח מכינוס בעניני גאולה ומשיח שהתקיים במוצש"ק תשא )יומן "פאקס 

 (:286א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ ואשרי חלקן וכו'. 

 

 גתק

 ]שלהי אדר ראשון[

מענה לילדה שכתבה שלקחו לה את הכלב שהיא מאד מחבבת, ומצד אחד 
אוהבת אותו, אך מצד שני חוששת שאין זה מתאים בדיוק לעניני היא מאד  

 (:130הדת )"בית חיינו" גליון 

 כדאי שתשתדל לשכוח ע"ד כלבים וכיוצא בזה.

 להבדיל תשתדל לקיום ואהבת לרעך כמוך.

 בדיקת המזוזות.

 אזכיר על הציון.

 

 דתק

 ]שלהי אדר ראשון[

כות לטיפול טוב מענה לאחת הצריכה להשתלת כליות ששאלה האם לח
 (:130במיוחד או לעשות זאת מיד במקום מגורי' )"בית חיינו" גליון 
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 לעשות במקום שהטיפול טוב יותר כמובן

 אזכיר עה"צ.

 

 התק

 ]שלהי אדר ראשון[

מענה על דו"ח מ"מבצע בשורות טובות" כמתנה ליום הבהיר י"א ניסן 
 (:605צדי"ק שנה הבעל"ט )"כפר חב"ד" גליון 

 ב"פ אדר אזכעה"צ. –ומכאן ולהבא יבש"ט וכו' והזמ"ג 

 

 ותק

 ]שלהי אדר ראשון[

מענה להשליח ר' שמעון בן ציון אייזנבך שכתב שלאור מענה כ"ק אדמו"ר 
(, שממנה יש שנבשליט"א "כמה ספרי תורה חסרים באילת" )לעיל מענה 

להבין שכ"ק אדמו"ר שליט"א שולל את רעיון כתיבת ספר התורה לטובת 
לא יגש לכתיבת הספר תורה, ומבקש ברכתו   –מוסדות חינוך חב"ד באילת  

 וס כספים עבור המוסדות )תשורה זקלס ט"ו כסלו תשס"ז(:הק' לגי

שאם חסר ס"ת יש למלאות החסרון )באם   שמעתיקהרי מפורש במענתי  
 ב' ב'(

 מהי שאלתו בדבר הברור? יסבירניאולי 

 

 זתק

 ]תשנ"ב[

מענה להשליח ר' יוסף יצחק ליפסקער שכתב: "בקשר למענת כ"ק אדמו"ר 
רט שאר" של מאס., דברתי עם הר' שליט"א ע"ד פתיחת בית חב"ד ב"נא

קרינסקי שי' ולדעתו אין שום ענין של השגת גבול. גם דברתי עמו ע"ד 
הענינים כספיים. זוג' לאה צבי' בת פייגא תחיו נמצאת בחודש התשיעית 
להריונה, ונמצאים כעת בריטשמאנד אצל אמה תחי'. בנתיים עוסק הנני 

הלידה בשעטומו"צ נעבור  בהשגת דירה וכו' ב"נארט שאר" ואי"ה אחר
לשם. ומבקשים אנו ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שתוליד זחו"ק בעתה 

 ובנקל וכשורה, ולהצלחה רבה בשליחות" )מצילום כתי"ק(:

 והזמג לבשוט
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 חתק

 ]תשנ"ב[

. 123מענה בקשר לחילוקי דיעות בין שני שלוחים )"בית חיינו" גליון 
 "תחיינו" יו"ד שבט תשע"ז(:

זהו מתפקידיו העיקרים דועד אגודת חב"ד או דרבני אנ"ש שיחיו כפשוט  
 דארצה"ב, לברר חילוקי דיעות כיו"ב. וה' יברך את עמו בשלום.

]כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה להמזכיר רחי"ק לכתוב מכתב לכל השלוחים 
על "בלאנק" המזכירות, שתכלול מענה זה. המכתב הי' למראה עיניו הק' 

 הורה לשלחו לכל השלוחים[.. ומהירוכתב עליו: 

 

 טתק

 ]תשנ"ב[

מענה בקשר לדין ודברים בין א' העובדים בא' המוסדות לבין מנהל המוסד 
 (:123)"בית חיינו" גליון 

 בודאי ועד הרבנים שי' יעיינו ויסדרו או שיתדברו ביניהם.

 

 תקי

 ]תשנ"ב[

מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד בקשר לתכנית גדולה לפרסום זהותו של 
 (:43מלך המשיח בכל העולם )ס' "והוא יגאלנו" ע' 

תפקיד כל הנהלה והנ"ל בכלל לנהל כפי שכלם ולא לשאלני ושאני 
 אתבונן, שפרושו שאני מנהל, ודי הודעה כפשוט, אזכיר על הציון.

 

 אתקי

 ]תשנ"ב[

דבר לקובץ "קיצור דיני ומנהגי שבת קודש ויו"ט" -מענה בקשר לפתח
קה"ת, שהוכנס ע"י ר' שניאור זלמן יצחק יהושע חאנין היו"ל בהוצאת 

 (:41)"בית משיח" גליון 

הגיע הזמן שאגו"ח צריך   מכברלא צריך להיות מוגה על ידי כיון שלפענ"ד  
 "להעיז" ולעשות משהו על אחריותה.
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 בתקי

 ]תשנ"ב[

מענה להרב שמעון גד אליטוב שהכניס שמות של למעלה ממאה מקורבים 
וביקש ברכה: "להצלחה בהרחבה  ,שהותו בארגנטינאשעמם פעל בעת 

בפרנסה והצלחה בגשמיות ורוחניות גם יחד ולזרעא חיא וקימא וברכה 
בכל המצטרך. והעיקר משיח נאו אמן כן יהי רצון" )תשורה אליטוב י"ד 

 מנ"א תשע"ח(:

 בדיקת המזוזות והתפילין דכל הנ"ל. אזכיר על הציון.
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