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אהלי יוסף יצחק
חלק ד

תשפה
ב"ה ,ה' חשון ,ה' תשי"א
ברוקלין,
הרה"ח וו"ח אי"א וכו' מיהר"מ שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתביו מיום ו' עש"ק לס' ולתתך עליון ,ה' דעשי"ת וה' אסרו-חג ,אשר מפני הטרדות דחודש תשרי לא היו עתותי בידי
לענות עליהם עד עתה ,וגם עתה הזמן קצר ובכן אכתוב בקיצור,
הפדיונות ששלח עם רשימת התלמידים קראתי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בערב ר"ה ,ובהיכלו ,אשר נכנסים שם ליחידות ולנתינת
פדיונות ,בימי ר"ה .ובטח צדיק הדור הנשיא הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ נתן ברכותיו והשי"ת יקיימן במילואן בגשמיות וברוחניות,
כן הזכרתי על הציון את שלשת הבעלי  -בתים מעיר מידלת שמזכיר ביחוד ,ומוסג"פ המכתבים אליהם כפי הצעתו ,ובטח יודיע
מהנעשה בזה....
מה שכותב בענין הדוחק בכספים ,הנה היו בזה כמה סיבות צדדיות ,ובכל אופן תקותי שהמצב ילך הלוך וטוב ומסודר יותר...
בטח קבלו כל הקונטרסים ,גם קונט' שמע"צ בתוכם ,עם המכתבים המצורפים אליהם.
ואתענין לדעת אם הי' שעת הכושר לפרסם תוכן השיחות עכ"פ שבקונטרסים הנ"ל בחוגים הרחבים ובעיירות שונות.
ות"ח על שלחו הספר שנתן לו הרב דמידלת ומטובו להזכירו מזמן לזמן ע"ד שאר הספרים .כן אם ישנם שם עוד מחברים או מגזע
מחברים של ספרי קדש ,מהנכון שיעוררם לשלוח ספריהם בתור תשורה להספרי' שלנו ,ומובן אשר אם רק ירצו ...ישלחו להם
מהספרים הנדפסים על ידינו .ובטח יודיעני מאיזה סוג ספרים נכון לשלוח לפב"פ או לפב"פ בפרט....
טוב במאד מאד שמנצל כל אפשריות לבאר ענין של חסידות בכל מקום האפשרי ,ולידיעות נוספות בזה אחכה .ובלי ספק ברכת כ"ק
מו"ח אדמו"ר הכ"מ תלוה אותו גם בעבודתו זו שתהי' בהצלחה רבה.
להרב דמידלת ג"כ אכתוב בל"נ בימים אלו.
בענין התלמיד מר ....כדאי לקרבו באופן המתאים ,ובהזדמנות מטובו לשאול אותו בשמי אם קבל מכתבי ומה נעשה אתו בהסתדרות
בכלל .כבקשתו אכתוב ימים אלו לזוג' שתחי'.
בטח יודיע אשר מסתדר ענין הויזה שלו ובודאי על ידי ההיכרות שיש לו כבר שם יראה שיהי' הכל באופן היותר מתאים.
מה שכותב שמרגיש הוא את עצמו בדד וגלמוד וכו' וכו' ונופלת עליו חולשה גדולה בכל העבודה ,הנה סוף דבריו מוכיח על תחילתו אשר
זהו מעצת היצר המשתדל להחליש את כל אחד במילוי שליחותו באותיות המתאימות למהות השליח .ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר
הכ"מ ,אז חסידות האט אויפגעטאן אז מ' איז ניט עלנד .וואו מ' געפינט זיך זיינען דא רביים .ובפרט בנוגע לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ
אשר הוא עצמו כתב בהסתלקות אביו כ"ק אדנ"ע אשר רועי ישראל לא יעזבו את צאן מרעיתם ,כפי המבואר באגה"ק סכ"]ז[ וביאור
]ה[ ,אשר סרו עתה ההגבלות הגשמיות ,הנה נמצאים הם עם כל אחד ואחת מהשייכים ומקושרים אליהם בכל מקום שהם ,בפרט
במקומות שנשלחו על ידם למלא שליחות ,ובפרטי פרטיות אשר השליחות היא להפיץ מעינות הבעש"ט חוצה ,אשר זהו הכנה והקדמה
לביאת המשיח ולתחית המתים והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם .וראה בשיחת י"ג תמוז תש"ט שנדפס בקונט' י"ב תמוז השי"ת
אשר משם יוכל לשאוב חיות והתעוררות והתחזקות בעבודתו במקומו עתה ,ומשם יווכח אשר אפילו בשכל אנושי מובן אשר אין כל מקום
למחשבה שהוא בודד וגלמוד ח"ו ,ופשיטא שאין כל יסוד לחולשה בעבודה .והלואי היו מדקדקים אנ"ש ,ובפרט התמימים ,בדברי כ"ק
מו"ח אדמו"ר הכ"מ אפילו בשיחותיו ובפרט אלו משנת השי"ת והשנה שקדמה לה.
מה שכותב בענין האתרוגים שלוקחים במקומו עתה אתרוגים הגדלים שם והרב אומר שמוחזקים הם לכשרים ואינם מורכבים ,וכאשר
בדק אותם לא מצא בהם גרעינים ,הנה אם בטוח הדבר שיש חזקת כשרות בהם הרי הם כשרים למצות הד' מינים ,באשר הסימנים
שנאמרו אינם מדאורייתא וגדולה כח חזקה אם רק ברור הדבר שיש בהם חזקת כשרות .וראה בקונט' חג הסוכות אשר בידינו יש קבלה
להדר אחר אתרוגי קאלאבריא דוקא ואדה"ז אמר על זה שהוא מטעם הידוע לו ,אבל בכל זאת כיון שבכמה מדינות לוקחים אתרוגים
אחרים ולקיחתם היא בחזקה מכמה דורות ,קשה עלי הדבר להטיל ספק אצלם ,אריינווארפן זיי אין א ספק .ומובן שאין זה נוגע לנו
חסידי חב"ד וכל השייכים אליהם שאין לנו אלא מנהג אדמו"ר הזקן והוא לברך על אתרוגי קאלאבריא .ובענין הסימנים ראה ג"כ בספרים
המובאים בשער הכולל פרק ל"ז ,ומובא שם משו"ת חתם סופר אשר אתרוגים הבאים מיאנאווא אין צריך שום סימן עליהם.
ולכאורה משמע מזה שגם להחמיר אין נוגע כ"כ הסימנים .ואתענין לדעת מאין הם לוקחים לולבים וערבות במדינתו עתה.
המחכה לבשורות טובות ופ"ש כל הדו"ש
מנחם שניאורסאהן
במה ששואל בענין ברכת המזון ,מובא בס' לקוטי מאיר ובס' ברכת יעקב מעיקרי הד"ט ס"ט סעל"ו ומשו"ת תשורת שי אות תקע"א
שאם בירך על המחי' במקום ברהמ"ז לא יצא וצריך לברך ברכת המזון .ואין ספרים הנ"ל תחת ידי ,אבל ,כנראה ,טעמם מפני שאין בה
ברית ותורה וראה שו"ע או"ח סקפ"ז.
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עתה נתקבל מכתבו מיום ב' נח והעתקת המכ' של ד' נח ,וכבר כתבתי שיסודר ענין הכספים וכותבים היום לפריז ע"ד סדר קבוע בזה...
והלואי שיהיו לנו די שלוחים ודי כספים להקיף את כל העבודה הנצרכה במארוקו ושכנותי'.
בענין הגמרות והקונטרסים שמבקש מסרתי עד"ז למשרד.
השיעור]י[ ערב לאותם המבקרים ביום בבתי ספר אליאנס אין כדאי להרחיב הדבר ,כי זהו מעין הכשר לאלו הרוצים לחנך ילידיהם בבתי
ספר אליאנס.
בכלל רשת הבתי חינוך שלנו יקראו בשם כללי "אהלי יוסף יצחק" ,וזה מתחלק לסוגים :תלמוד תורה ,תפארת בחורים וכו'.

Notes:
מהור"מ :ליפסקר .שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א למרוקו .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ג תקנט ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן
תתכא .תתכד .תתעד .א'קל .מעיר מידלת :ראה ספרו "עשרים שנה עבודת הקודש במרוקו" ע' ו ואילך .הרב דמידלת:
מוהר"מ אבוחצירא ,דלקמן אגרת שלאח"ז .פתגם ..עלנד :ראה לעיל ח"ג אגרת תקעז ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן א'פ.
הוא עצמו כתב :אג"ק שלו ח"א אגרת עב .קבלה ..קאלאבריא :ראה ס' המנהגים-חב"ד ע' :.56
חלק ד

תתכא
ב"ה ,י"א כסלו ,ה'תשי"א ברוקלין
הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו'
מוהר"ר מיכאל שי' שד"ר
שלום וברכה!
מכתבו מיום ד' לס' תולדות נתקבל ,ובמענה עליו:
)א( שמחתי להוודע אשר סרו כל המניעות והעיכובים ובודאי ישתדל ככל האפשר אשר הן הרה"ג וכו' טול]י[דנא שי' והן העסקן וכו' מר
יוסף שי' ברדגא שניהם ישתתפו בעבודתנו שם ,ואל בינתו אשען איך לכלכל את הדברים.
)ב( בענין שם המוסדות ,הנה כבר מסרתי שצריך להיות שם כללי "אהלי יוסף יצחק" ומתחת לזה )בחצאי עיגול?( "על שמו ובנשיאותו
של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש" ,ומלבד שם כללי זה יבוא שם פרטי השייך להמוסד הפרטי אשר לו מתיחסים הגליונות שעליהם נכתב
המכתב ,כמו בית המדרש למורים ,ישיבה ,תפארת בחורים ,כו' .אקוה אשר לא יהיו קשויים שיסכימו על נוסח הנ"ל ,ובכל אופן צריך
להיות נזכר בנוסח הגליונות השם "ליובאוויטש".
)ב( מה שכותב שעשו ועד של חמשה אנשים ומכאן ולהבא יפנו בבקשותיהם על ידי קומיטי זו ,הנה כמובן מעצמו שיהי' באופן כזה
שישמר רוח המוסדות על טהרתן ולא יתערב רוח זר בתוכם.
...בנוגע למה ששואל ע"ד השתתפות בחנוך הבנות ,הנה קשה מכאן לחוות דעת בפרטיות הדברים ,ונקודה הכללית בזה היא שאצל
הספרדים יש כמה וכמה ענינים של צניעות בנוגע לנשים וגם לנערות וקטנות שקבלו עליהם במשך כמה דורות .ולכן גם בנוגע לחנוך
בנותיהם צריך להיזהר ביותר שלא יאמרו שמיום בוא ליובאוויטש למחנם באו מקדושה חמורה לקדושה קלה .ובמילא מובן שמתחילה
צריך לחקור אצל החרדים והזקנים שבהם באיזה מנהג נהגו אבותיהם בהנ"ל וגם אם צריך בזה איזה שינויים  -יהי' השינוי באופן כזה
שלא יהי' מזה לעז שבאו מקדושה וכו'.
הנני ממהר לשלוח המכתב ועל שאר הענינים אענה בל"נ במכתבי הבא.
בברכת הצלחה מרובה,
מ .שניאורסאהן
זה עתה נתקבלו רשימות התלמיד' דמעקנעס ומידלת )באחרונות לא נרשם שם האם( .אבל עדיין אין שמות אמותיהם של המורים.
ובל"נ ,אקראם על הציון בר"ה לדא"ח הבע"ל.

Notes:
צילום חלקי נדפס בספרו" ,עשרים שנה עבודת הקודש במרוקו" ע' יח ,והושלמה ע"פ העתק המזכירות .מוה"ר מיכאל:
ליפסקר .אגרות נוספות אליו  -לעיל תשפה ,ובהנסמן בהערות שם .שניהם ישתתפו :ראה ספרו הנ"ל ע' ד-ו:.
חלק ד

תתכב
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ב"ה ,י"ג כסלו ,ה'תשי"א ברוקלין
הוו"ח אי"א מו"מ באמונה וכו' מהר"י הכהן
שי'
שלום וברכה!
במענה על שאלתו אודות ...שי' ,הנה צריך להסביר לו אשר תיכף ומיד יתחיל להניח תפלין בכל יום ,ובמצבו הפרטי הנה זהו גם סגולה
להמבוקש הפרטי שלו .איני יודע על דבר ידיעותיו ,אבל בכל אופן צריך ללמוד פרשת השבוע עם איזה פירוש המתאים לפניו ,ויוכל להיות
גם בהעתקה אנגלית.
נוסף על זה ,הנה על אביו שי' להוסיף על שאר לימודיו אמירת קפיטל ע"א תהלים בכל יום ,ויוכל לאמרו במשך היום ,ובלבד שלא
לאמרו בלילה קודם חצות שאז אין אומרים תהלים .ועל אם האברך הנ"ל שת' הנה קודם הדלקת נרות בערב שבת ויום טוב תתן לצדקה
לקופת רמבעה"נ ,ואביו ואמו שי' יקבלו עליהם את הנ"ל בלי נדר עד ראש השנה ה'תשי"ב הבע"ל.
מוסג"פ הר"ד דיו"ד מרחשון אשר בטח יענין אותו.
אין הזמן גרמא להאריך בעניננו ופרטי העבודה באפריקה ,אבל באתי בזה לשמחו בידיעה אשר הגיעו הרשימות הראשונות של תלמידי
התלמוד תורה ,תלמידי הישיבה ,תלמידות ביה"ס לנערות ,וחברי תפארת בחורים .כל המוסדות הנקראים בשם הכללי שקבענו להם -
"אהלי יוסף יצחק" ות"ל מתפתחים על הצד היותר טוב.
המחכה להתבשר בבשורות טובות בכלל ובפרט וחותם בברכת חג הגאולה,
מנחם שניאורסאהן
זה עתה נקבל מכ' .והנה דא מאכט מען חלוקת הש"ס כד"ט .ומה טוב ,ווען איר פארענדיקט ביז דאן א מס' קען זיין פון די קלענערע אין
צאל בלעטער.

Notes:
מהר"י הכהן שי' :כ"ץ .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ג תכא ,ובהנסמן בהערות שם:.
לקמן תתמט .תתקל .תתקמה .תתקע .תתקצה .א'קג .א'קכז .א'קלב:.
חלק ד

תתמא
ב"ה ,ז' דחנוכה ,ה'תשי"א ברוקלין
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור וכו'
הר"מ שי' וועקסלער
שלום וברכה!
עס האט מיר געפרייט צו הערן וועגן דער פארשטייענדער קאנפערענץ בא אייך אין דער היים דעם קומענדיקן מיטוואך מיט דער
באטייליקונג פון מר בען שי' פלעט און אנדערע חשובע בעלי-בתים ,כדי צו שאפן א באזיס פאר א ממשות'דיקע הילף פאר דעם "מרכז
לעניני חינוך".
שוין צען יאר ווי דער "מרכז לעניני חינוך" פירט אן זיין ברייט פארצווייגטע חינוך ארבעט דא אין לאנד און כמעט אין אלע ווינקעלעך פון
דער וועלט .די דאזיקע לעבנסוויכטיקע ארבעט ווערט אנגעפירט אן שטורמישע קאמפיינס ,ווייל זי האט די מיטהילף פון
פאראנטווארטליכע פערזענליכקייטן וועלכע ווייסן ווי אפצושאצן די ארבעט .כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ האט
פערזענליך געזארגט פאר א גרויסע טייל פון דעם בודזשעט פון "מרכז לעניני חינוך".
אבער נאך דער הסתלקות פון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ האט זיך געשאפן א קריטישע לאגע וואס באדר]א[ט דאס גאנצע עקזיסטענץ פון
מרכז לעניני חינוך .פון דער אנדער זייט אבער ,וויסנדיק דעם רצון פון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,ווערט די ארבעט פארגעזעצט אין איר
גאנצן פארנעם .די אומשטענדן האבן אויך געפאדערט אויסצוברייטערן די ארבעט אין צפון אפריקא ,וואו מיר האבן געגרינדעט א ריי
חינוך מוסדות פאר קינדער און יוגנטליכע ,אויפן נאמען פון דעם גרויסן גרינדער " -אהלי יוסף יצחק".
עס איז אוממעגלעך צו באשרייבן דעם גרויסן זכות פון באטייליקן זיך אין דער הייליקער ארבעט צו ליכטיק צו מאכן אידישע הערצער און
אידישע הייזער מיט דער ליכטיקייט און ווארימקייט פון אונזער תורה הקדושה און מצוות ,און דער יום-טוב חנוכה וואס מיר פייערן איצט
דארף אונז זיכער אינספירירן צו מעשים בפועל .די לאגע איז זייער קריטיש ,די צייט איז זייער קורץ .מיר האפן ,אז די קאנפערענץ וועט
בריינגען גוטע און באדייטנדע רעזולטאטען בפועל ממש .און איך האף צו הערן פון אייך גוטע בשורות.
אזוי ווי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ פירט אויך ווייטער אן מיט דעם מוסד וועט ער זיכער שיקן זיין ברכה צו אייך און אייער משפחה שי' און
אלע וועלכע באטייליקן זיך מיט אייך אין דער וויכטיקער אונטערנעמונג לטובת דעם "מרכז לעניני חינוך" השי"ת זאל אייך באגליקן אין
אייערע אונטערנעמונגען ,פערזענליכע און לטובת הכלל ובפרט לטובת דעם "מרכז לעניני חינוך" און בענטשן מיט געזונד און פרנסה
מתוך הרחבה.
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בברכת חנוכה,
מנחם שניאורסאהן

Notes:
ראה אגרת שלפנ"ז .לקמן תתמד:.
חלק ד

תתנח
ב"ה ,י"א טבת ,ה'תשי"א ברוקלין
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מכ"ו כסלו
)א( המודיע אשר הוא מורה לתלמידים בתלמוד תורה בכתה גבוהה ושרצה לעזוב עבודתו זאת ולהכנס בתור תלמיד בישיבה הקדושה
"אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" ומנעו המנהל הרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' הר"מ שי' מזה.
טוב עשה שממשיך בעבודת החינוך ללמד תורת השם יתברך ויתעלה ,ובאשר כפי מכתבו הנה איזה פעמים בשבוע מבקר הוא בישיבתנו
הק' ושומע דברי חסידות ,הנה על פי מאמר רז"ל )תמורה טו ,א( לימודו בתור מורה תביא תועלת להבנה יותר טובה ותפיסה יותר
מהירה בלימודו הוא ,נוסף על זה אשר בתור מורה זכה לקרן אורה לקרב לבן של בני ישראל לאביהם שבשמים .ומה ידמה ומה ישוה
לגודל הנחת רוח שגורם הוא על ידי זה למעלה מעלה.
)ב( עוד כותב שזה שלש שנים שמרגיש שהוא לפעמים כאב ולפי דבריו הרופאים שבקר אותם לא מצאו תרופה לזה.
הנה לדעתי יבקר רופא מומחה לאברים פנימיים ורופא מומחה לעצבים )נערווען( וישתדל שיתדברו ביניהם ויתנו לו הוראות בהנהגה.
ושמירת ג' השיעורים שקבע כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ ,שהם :אמירת תהלים בכל יום כמו שנחלקו לימי החודש,
חומש עם פרש"י )ביום ראשון בפרשת השבוע עד שני ,ביום שני משני עד שלישי וכו'( ,ולימוד התניא כפי שנחלק לימי השנה ,הרי הם
כלים רחבים להמשיך ברכה לרפואה קרובה.
)ג( עוד שואל אם יחשוב על דבר שידוך עם בת אחיו ,הנה בכלל כדאי להתענין גם כן בהצעות אחרות ,ואח"כ ישוה אותם להצעה עם
בת אחיו שת' והאלקים ינחנו בדרך הישר שיבחר את זיווגו בשעה טובה ומוצלחת .ויאמר בכל יום תהלים קאפ' ע"א וכן יעשה עד י"ב
תמוז הבע"ל.
אתענין לדעת מהו סדר הלימודים שלומד בתלמוד תורה ,וכמה תלמידים יש בכתה שלו ,ואם לומדים עמהם דינים וענינים של יראת
שמים.
בברכת רפואה קרובה והסתדרות הנכונה,
מנחם שניאורסאהן

Notes:
הר"מ :ליפסקר:.
חלק ד

תתסז
ב"ה ,י"ז טבת ,ה'תשי"א ברוקלין
הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אהרן שי' הכהן
שלום וברכה!
אייער ברודער ידידנו הוו"ח אי"א נו"נ משאו ומתנו באמונה וכו' מו"ה יעקב שי' הכהן האט אונז איבערגעשיקט אייער טשעק אויף $100
וואס איר האט געשיקט על דעתי ,און איך האב דאס פארטיילט אויף פיר חלקים :מעמד ,ארבעט אין אפריקע ,לשכת חשאים און מרכז
לעניני חינוך ,און די קבלות וועט איר ערהאלטן מיט דעם בריוו.
בנוגע מעמד ,מרכז לעניני חינוך און לשכת חשאים פארשפאר איך צו שרייבן אייך ,ווייל איר זייט זייכער באקאנט מיט דער ארבעט .איך
וויל זיך דא אפשטעלן אויף דעם נייען געביט פון אונזער ארבעט אין אפריקע ,וואס וועט אייך זיכער פרייען צו באקענען זיך דערמיט.
אייניגע וואכן פאר דער הסתלקות פון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,בשעת עס איז געקומען צו רייד וועגן דער ארבעט פון מרכז לעניני חינוך
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דורך דער לשכת הפליטים אין אייראפע ,האט כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ צו מיר געזאגט :אזוי ווי אין צפון אפריקע געפינט זיך אן עין הרע
א גרויסער קיבוץ אידן ,מיט א סך אינגלעך און מיידלעך כן ירבו ,און אזוי ווי די ארימקייט דארט איז ל"ע זייער גרויס ,במילא קומט בא
מיר אויס ,אז די גרעסטע טייל פון זיי קאנען ניט באקומען קיין חינוך ,כאטש זיי זיינען אלע יראי-שמים בתכלית  -דארף מען אנהויבן
דארט צו ארבעטן בפרט אז לעבנס קאסטען זיינען דארט לפי ערך ביליק און מיט קליינע געלט קען מען אויפטאן גרויסע זאכן ,ווער רעדט
נאך ,אז כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.
אויף דעם גרונד פון די אנווייזונגען פון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ האט מען באלד אנגעהויבן אויסצופארשן די לאגע אין צפון אפריקע.
אנהויב זומער האבן מיר אהינצו געשיקט אונזערן א פארשטייער צו באקענען זיך מיט דער לאגע אויף אן ארט .אין מיטן זומער איז אהין
ארויסגעפארן אונזער פארשטייער און עס האט זיך אנגעהויבן אונזער ארבעט צוצוגרייטן דעם באדן ,ארגאניזירן מוסדות חינוך וועלכע
זאלן זיין צוגעפאסט פאר יענער מדינה ,אד"ג .אונזער פארשטייער געפינט זיך נאך דארט און פירט אן מיט דער ארבעט בקביעות.
זעלבסטפארשטענדליך ווערט די ארבעט זייער געשטערט צוליב דעם מאנגל אין געלט ,און דאס הארץ טוט וויי נאך מער ווען מען
באטראכט זיך ,אז מיט א פאר דאלער מער האט מען געקענט אזויפיל מער אויפטאן .למשל ,דער חינוך פון איין קינד במשך פון א חדש
קאסט ארום אכט ביז נייען דאלער אין דער ישיבה ,איינס ביז אנדערהאלבן דאלער אין תלמוד תורה .אין דעם גייט אריין די הוצאות פון א
מלמד ,דירה געלט ,און געבן עסן איינמאל אדער צויי א טאג.
ניט קוקנדיק אבער אויף דעם מאנגל אין געלט ,און געדיינקענדיק די אנווייזונגען פון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,האבן מיר געמאכט
פארשידענע הלוואות ,און ויי באקאנט ,האבן מיר שוין דארט א בית מדרש למורים )צוצוגרייטן מלמדים ,פון דארטיקע געבארענע ,כדי
די קינדער זאלן ניט האבן שוועריקייטן מיט דער שפראך(; א ישיבה גדולה; א ישיבה קטנה; תלמוד תורה פאר אינגלעך; תלמוד תורה
פאר מיידלעך; אוונט שיעורים פאר בעלי-מלאכות און אנגעשטעלטע וועלכע זיינען באטאג פארנומען .אויך פירט מען אן
אונטערהאנדלונגען וועגן עפענען א גאנצע נעץ תלמוד תורה'ס אין א  02ביז  03שטעט.
אלע מוסדות וועלכע מיר האבן דארט געגרינדעט און וועלכע מיר וועלן בעזר השי"ת נאך גרינדן טראגן דעם אלגעמיינעם נאמען "אהלי
יוסף יצחק ליובאוויטש" ,און מ'זעט אויף יעדן טריט און שריט ווי די ארבעט גייט ב"ה מיט הצלחה און ווי דער רבי כ"ק מו"ח אדמו"ר
הכ"מ פירט דערמיט אן אויך איצט .זיכער וועלן מיר אלע געניסן פון דעם גרויסן זכות פון השתתפות אין דער ארבעט און וועלן טאן אונזער
פליכט בעזר השי"ת.
איך האף ,אז בא אייך גייט אלעס כשורה .איך בעט לאזן גריסן מר יצחק שי' שפאלטער )איך האב אים געענטפערט אויף זיין בריוו מיט
אייניגע צייט צוריק( ,ווי אויך אייער בוטשער מר ריבקין שי'.
איך האף צו הערן פון אייך בשורות טובות.
בברכה,
מנחם שניאורסאהן
בייליגענד איז דער ניט לאנג צוריק ערשינענער צו ט' טבת ,דער טאג ווען עס האבן זיך געענדיקט די עלף חדשים פון דער הסתלקות ,ווי
אויך א בריוו וועלכער האט א שייכות צום קונטרס.

Notes:
מו"ה אהרן :כ"ץ .אגרת נוספת אליו  -לקמן א'קב (* .ראה שבת )קנב ,סע"ב( בשמואל הנביא :בתוך י"ב חדש הוה .ואף על
פי שאף אח"כ אפשרי הדברי ,כי א( איש הישראלי בתורתו ועבודתו יכול להגיע גם תחת כסא הכבוד )עיי"ש בחדא"ג מהרש"א(
וגם למעלה מזה .ב( כשהנשמה רוצה היא יורדת גם אח"כ )תוד"ה ונשמתו שם קנג ,רע"א(  -והרי רועי ישראל רוצים הם ,כי
אינם עוזבים צאן מרעיתם )כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ במכתבו ע"ד כ"ק אדמו"ר  -מהורש"ב  -נ"ע( ,אבל אינו בנקל כ"כ,
כמובן .ואכמ"ל:.
חלק ד

תתעט
ב"ה ,כ"ה טבת ,ה'תשי"א ברוקלין
הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יצחק שי' הכהן
שלום וברכה!
דורך אייער ברודער הוו"ח אי"א נו"נ מומ"ב וכו' מו"ה יעקב שי' הכהן איז ערהאלטן געווארן אייער טשעק אויף צדקה לדעתי ,און
בייליגענד איז די קבלה.
ווי איך הער פון אייער ברודער שי' האט איר מיט א קורצע צייט צוריק געעפנט א דריי ג]ו[דס סטאר אין מיאמי .וויל איך אייך ווינטשן
הצלחה אין אייער נייער אונטערנעמונג ,עס זאל זיין א מקור פאר פרנסה בהרחבה בגשמיות וברוחניות.
אייער ביישטייערונג איז אנגעווענדעט געווארן פאר דער ארבעט וועלכע מיר פירן בעזהשי"ת אן אין אפריקע ,וואו מיר האבן ב"ה
געגרינדעט א ריי חינוך מוסדות  -בית מדרש למורים ,א ישיבה ,א ישיבה קטנה ,א תלמוד תורה פאר אינגלעך ,א תלמוד תורה פאר
מיידלעך וכו'  -אלע אויפ'ן נאמען פון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ " -אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" .די ארבעט אנטוויקלט זיך און
פארגרעסערט זיך ב"ה וואס פון טאג ,און מען קען זען ב"ה די הצלחה יתרה וואס דעם רבי'נס האנט פירט מיט זיי אן .און זיכער וועלן
אלע משתתפים אין דער הייליקער ארבעט געבענטשט ווערן פון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בהצלחה טובה בגשמיות וברוחניות.
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איך האף צו הערן פון אייך גוטע בשורות פון צייט צו צייט.
בברכה,
מנחם שניאורסאהן

Notes:
מו"ה יצחק :כ"ץ .מומ"ב :משאו ומתנו באמונה:.
חלק ד

תתקלג
ב"ה ,כ"ח אדר ,ראשון ה'תשי"א ברוקלין
הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות תרומיות וכו'
מו"ה משה שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מיום א' תצוה ,שנתקבל באיחור זמן קצת ,ונתאחר המענה שלי מרוב הטדרות ואתו הסליחה ,וכן על מכתבו מיום ג'
ויקהל...
מוסג"פ קבלה על נדבתו בעד המוסדות "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" אשר בצפון אפריקא ,אשר ת"ל הולכות ומתפתחות .אבל מן
הראוי אשר מוסדות אלה ,אשר על שם כ"ק מו"ח אדמו"ר יקראו ,יגדלו ויתרחבו כהנה וכהנה ולא יהי' להם בהתפתחותם מעצורים
ועיכובים כספיים ,אבל דא עקא שחוסר אמצעים מעכבים ,ובני ובנות ישראל למאות ולאלפים בערים וכפרים בצפון אפריקא עדיין הולכים
וגדלים ללא תורה .אבל ת"ל אשר המוסדות שלנו  -בית מדרש למורים ,ישיבה ,ישיבה קטנה ,תלמוד תורה לילדים ,תלמוד תורה
לילדות ,שיעורי ערב לבעלי מלאכה ומסחר  -כבר יד ושם להם ומשמשים סמל מעודד מה שאפשר לעשות בפועל בעזרת השי"ת
ובהשתתפות ידידים אוהבי תורה .ולו ראו בעיניהם כיצד מהפכים הגשמיות שלהם לרוחניות ,הרי היו מתנדבים די והותר בהתאמצות
יתרה.
כבקשתו ,הנה מחר אי"ה ערב ראש חודש ,בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירו עם זוג' ובני ביתם יחיו
לברכה ואריכות ימים טובים.
מוסגר פה מה שכתבתי לאחד מענינא דיומא מההתוועדות דשבת העברה.
ואסיים בברכה שיתן השי"ת לכת"ר וזוג' שיחיו אורך ימים ושנים טובות לשבוע רב נחת יהודי ונחת חסידותי מכל בני ביתם שיחיו וגם
מעצמם ,שיוכלו להרבות בצדקה ומעשים טובים להחזקת היהדות והפצת התורה בכלל ותורת החסידות בפרט ,שזהו המכוון של אריכות
ימים ושנים עפ"י מה שביאר כ"ק מו"ח אדמו"ר ,שלא זו בלבד שהם ימים ארוכים ושנים ארוכות בכמות רב ,אלא שעוד זאת שהם
ארוכים גם באיכות ,היינו ממולאים וגדושים בתורה ומצוות ומעשים טובים ומלאים אור וחיות של תורת החסידות.
בברכה.

Notes:
הוו"ח משה :שטרקשטיין .מה שכתבתי לאחד :דלעיל אגרת תתקל: .
חלק ד

תתקלט
ב"ה ,אדר"ח אד"ש ,תשי"א ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר אפרים
שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתביו מכ"ב טבת ,ז' וט"ז שבט:
למלאות לבנו אל]י[קים שי' שלש שנים אשלח ברכתי שיגדלוהו עם שאר ילידיהם שיחיו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.
ומוסג"פ קטע ממכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר בענין מנהג גזיזת השערות לשלש שנים )דוקא ולא קודם(.
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ויהי רצון אשר בקרוב ממש יודיע בשורה טובה מבריאותה הטוב של זוגתו תחי' וכן מבריאות בניהם שי' ומהצלחתם ,הגדולים שבהם,
בלימודיהם ,והקטנים  -בגידולם בגוף וגם בנפש דקדושה ,וכידוע דכמה מדריגות יש בכניסת נפש דקדושה התלויות בזמן,
 והן קודמות לאלו התלויות בעבודת האדם וכמאמר סבא דמשפטים )זח"ב צד ,ב( זכה יתיר יהבין לי' כו' זכה יתיר יהבין לי' כו' -והן :במצות מילה )ובבת דכמאן דמהילא דמיא  -ע"ז כז ,א  -י"ל שהוא בקריאת השם ,וכמו שגם בבן נותנים השם לא יאוחר מבעת
מילתו אף שמצינו גם קודם וכמו רחל לבנימין וכלת עלי הכהן( ,כשהגיע לחינוך ,כשנעשה מחוייב במצות )יעויין שו"ע אדה"ז חאו"ח
מהד"ב סו"ס ד( ,בן עשרים )ראה לקו"ת במדבר ד"ה מבן עשרים(  -היינו י"ט שנה ול' יום או כ' שנה פחות ל' יום )ותלוי בשתי
הדיעות שהובאו בשו"ע אח"ע סי' קנ"ה סי"ב ,ועייג"כ הל' ת"ת לרבינו זקן רפ"א בקו"א(.
וא"כ כשגדל בשנים מתקרב ג"כ למדרי' כניסת נפש דקדושה יותר מעולה.
במענה על שאלתו  -כיון שעבודתו היא בלוד ומצליח בזה מהנכון שגם ב"ב יעברו לשם ויהיו כולם ביחד...
בשאלתו ע"ד למוד תורת הדא"ח עם הספרדים )הגדולים או הקטנים(:
הנה בהישיבות ות"ת "אהלי יוסף יצחק  -ליובאוויטש" שפתחנו במארוקו לומדים תניא לקו"ת הקונטרסים וכו' ונראה הצלחה וכניסת רוח
חיים בת"ת וקיום המצות שלהם .כן מספר הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהר"ש שי' לעוויטין ששאל עד"ז בשעתו את פי כ"ק אדמו"ר
)מוהרש"ב( נ"ע בנוגע למדינת גרוזיא וענה לו שילמדו וכן עשו בפועל ויש כבר גדולי גדולין מלימוד ההוא.
ואם בזמן ההוא כך על אחת כמה וכמה שנתקרבנו עשיריות שנים לביאת משיחנו ובמוחש ראינו מכ"ק מו"ח אדמו"ר השתדלות גדולה
ורבה בהפצת מעיינות תורת הדא"ח בכמה וכמה אופנים ובכל החוגים שאפשר להגיע  -דערגרייכן  -אליהם.
והלואי שתרבה הדעת את הוי' ,וייתי מר לגלות טעמי תורה ,ומלאה הארץ דעה את הוי'.
בברכ]ת[ הצלחה בעבודתו בקודש ,והצלחה מרובה בעניניו  -בגו"ר .הפו"ש כל החבורה תי'.
...ובדבר גזיזת השערות  -אפשערענעס  -הוא דבר גדול במנהג ישראל ועיקרו הוא בהחינוך דהשארת פיאות הראש ,ומיום הגיזה
והנחת פיאות הראש נהגו להדר להרגיל את התינוק בענין נשיאת ט"ק וברכות השחר וברכות המזון וק"ש שעל המטה .והשי"ת יהי'
בעזרם שיגדלוהו לתורה לחופה ומעש"ט מתוך פרנסה בהרחבה ובמנוחת הדעת בגשמיות וברוחניות.

Notes:
חלקה נדפס בלקו"ש ח"ז ע'  503וחלקה בח"י ע'  622והושלמה ע"פ העתקה .מוה"ר אפרים שי' :וולף .שעבודתו היא
בלוד :הנהלת הישיבה: .
חלק ד

תתקמג
ב"ה ,ח' אד"ש ,תשי"א ברוקלין.
שלום וברכה להרה"ג הוו"ח אי"א יושב על
מדין ,איש חי רב פעלים ,מנהל עדתו
במישרים ,מאיר ומזהיר ,עפיי' ואינבי' שפיר,
בנש"ק וכו' מוה"ר מאיר שליט"א אביחצירא,
מדברנא דק"ק מידלת יע"א
שלום וברכה!
מזמן לזמן מקבל אני פ"ש מהנעשה במחנה כת"ר ע"י הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ איש רב פעלים עוסק במלאכת שמים וכו'
מוה"ר מיכאל שי' ליפסקאר.
ובטח ישמחני גם כת"ר בעצמו בבשורות טובות משמחות לבב ,אודות הגדלת מוסדות התורה" ,אהלי יוסף יצחק  -ליובאוויטש" אשר
במחנו הטהורה ,תורה המלמדת פקודי הוי' ישרים משמחי לב ,ות"ח ת"ח מראש.
ועל של עתה באתי ,להביע רוב תודתי על הספר "מחשוף הלבן" ששלח  -ושמא מילתא ,ראה זח"א קסא ,ב :מחשוף הלבן דיתגלי
חוורא על סומקא וכל דא למאי לאמשכא לדרגא דא דעדבא ברכאן ממבוע דכולא עכ"ל ,ושם קסב ,א :וחוורא אתגליף על גוונין וסליק על
גוון כולהו הה"ד מחשוף הלבן וכו' וכדין הוי' רועי לא אחסר וכתיב בנאות דשא ירביצני גו' עיי"ש.
ומוסג"פ הקונטרס לימי הפורים הבע"ל אשר הדפסנו זה עתה מתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,צדיקו ויסודו של עולם
המעורר רחמים להשפיע ברכה והצלחה עכ"י ובפרט לאלו עושים נח"ר לנשמתו בגנ"מ ובעוה"ז )יבמות צז( ע"י תמיכת מוסדות חנוך
לבני ובנות ישראל ברוח ישראל סבא ,אשר כאשר יש גדיים יש תישים כשיש קטנים יש גדולים ,יש חכמים ,יש זקנים ,יש תורה ,יש בתי
כנסיות ובתי מדרשות )ע"פ לשון המדרש  -הובא בקונטרס  (-ותכלית הכל  -הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בעולם ,בעולם הזה
התחתון הגשמי ,כי אתכפייא סטרא אחרא ואתהפכא חשוכא לנהורא ,שיאיר אור אין סוף ברוך הוא.

-7-

אוסטראליא איז נישט אנדערש
בברכת שמחת פורים ופ"ש החבורה תי' כל ישראל חברים ,שלום לכל זרעו.

Notes:
להרה"ג ..אביחצירא :אגרות נוספות אליו  -לעיל תשפו ,ובהנסמן בהערות שם: .
חלק ד

תתקמד
ב"ה ,ח' אד"ש ,תשי"א ברוקלין.
הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ בר אוריין ובר אבהן ,איש חי רב פעלים ומרא דעובדין טבין ,ישוב על מדין ומנהל עדתו על מיין נייחין ,מר ניהו
רבנא רפאל ברוך שי' מדברנא ]ד[קהלתא קדישא דעיר מעקנאס ומצודתו פרושה בכל המדינה.
שלום וברכה מרובה!
מזמן לזמן מקבל אני פ"ש מהנעשה במחנה כת"ר ע"י הרה"ג והרה"ח הוו" אי"א נו"מ איש רב פעלים עוסק במלאכת שמים וכו' מוה"ר
מיכאל שי' ליפסקאר.
ובטח ישמחני גם כת"ר בעצמו בבשורות טובות משמחות לבב ,אודות הגדלת מוסדות התורה" ,אהלי יוסף יצחק  -ליובאוויטש" אשר
במחנו הטהורה ,תורה המלמדת פקודי הוי' ישרים משמחי לב ,ות"ח ת"ח מראש.
ועל של עתה באתי ,לשלוח בזה את הקונטרס לימי הפורים הבע"ל אשר הדפסנו זה עתה מתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ
זי"ע ,צדיקו ויסודו של עולם המעורר רחמים להשפיע ברכה והצלחה עכ"י ובפרט לאלו העושים נח"ר לנשמתו בגנ"מ ובעוה"ז )יבמות
צז( ע"י תמיכת מוסדות חנוך לבני ובנות ישראל ברוח ישראל סבא ,אשר על פי לשון המדרש )הובא בקונטרס( כאשר יש גדיים יש
תישים כשיש קטנים יש גדולים ,יש חכמים ,יש זקנים ,יש תורה ,יש בתי כנסיות ובתי מדרשות - ,ותכלית הכל  -הקדוש ברוך הוא
משרה שכינתו בעולם ,בעולם הזה התחתון הגשמי ,כי אתכפייא סטרא אחרא ואתהפכא חשוכא לנהורא ,שיאיר אור אין סוף ברוך הוא.
בברכת שמחת פורים ופ"ש החבורה תי' חברים בתורה אחת של הוי' אחד.

Notes:
רבנא רפאל ברוך :טולידנו .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ג תרמב ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק ד

תתקפב
ב"ה ,י"ג ניסן ,ה'תיש"א ברוקלין ,נ .י.
שלום וברכה!
בנועם שמעתי מידידנו הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצצ"ב וכו' מהור"ר בנימין שי' גאראדצקי על דבר עבודתו הנמרצה
והמסורה בעד החזקת והפצת התורה בכלל ,והשתתפותו בעבודתנו החינוכית במוסדות "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" בפרט.
והתקוה תאמצני כי כת"ר שי' עוד יוסיף אומץ בעבודתו הק' להגדיל תורה ולהאדירה.
וידוע מרז"ל בזח"ב )קפג ,ב( בענין אכילת מצה ,למלכא דהוה לי' בר יחידאי וחלש ,יומא חד הוה תאיב למיכל ,אמרו ייכול ברי' מיכלא
דאסוותא כו' כך כד נפקו ישראל ממצרים כו' אמר הקב"ה יטעמון ישראל אסוותא.
והנה בבוא חג הפסח הבע"ל אשר כל איש בישראל בראשית סדרו שלחנו קורא ומכריז כל דכפין ייתי וייכול גו' ענינו לא רק כשפוטו אלא
גם להמציא מיכלא דאסוותא מיכלא דמהימנותא לבר יחידאי דחלש ותאיב למיכל וגדול הנחת רוח שגורמים על ידי זה לאבינו שבשמים
יתברך שמו ויתעלה ,ומה רב הטוב הצפון בזה ובבא לכל העושים ומתעסקים בעבודת החינוך לחנך בני ובנות ישראל בחינוך הכשר,
וביחוד להעומדים בראש כמרז"ל כהן גדול נוטל חלק בראש.
ובזה הנני לברך את כת"ר וכל הנלוים אליו בברכת חג כשר ושמח וכל טוב הנראה מנפש ועד בשר ,ומהרה בעגלא דידן תקויים בקשתנו
לשנה הבאה בארעא דישראל בני חורין על ידי משיח צדקנו.
הדורש שלומו וטובתו תמיד כל הימים.

Notes:
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תוכן דומה לכמה מרבני ועסקני הקהלות במרוקו:.
חלק ד

א'פה
ב"ה ,ה' תמוז ,תשי"א
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה חיים זוסיא שי'
שלום וברכה!
בנועם קבלתי מכתבו מכ"ד סיון )שבטח זהו מענה על מכתבי ששלחתי לו על כתבת הרה"ח ר' אברהם פאריז ,באשר לא ידעתי
כתבתו( ונהניתי לקרוא בו שכל העת וגם עתה מתעסק הוא בפעולות טובות בשדה החנוך הכשר .ובטח גם להבא ימשיך בעבודה
הקדושה זו הנחוצה בכל עת ובפרט עתה וביותר באה"ק ת"ו.
בנוגע לשאלתו הפרטית ,מה שמנהל עתה מו"מ בענין מוסד העומד תחת רשות מפלגה ,הנה קצת פליאה בעיני ,שהרי לכאורה הרי יכול
להשקיע כחותיו באופן שיהי' בד' אמות של חב"ד ,ואיני יודע עד עתה הסיבות שהעתיק מלוד ,אבל בכל אופן אם רצונו לעבוד שלא בלוד
ושלא תחת רשות הנהלה דשם הנה הצעתי בזה ,שכיון שנראה ממכתבו יש בידו לקחת חלק בראש ביסוד מוסדות חינוך וגם באופן
שהאמצעים לזה נמצאים שם על אתר ,וכמו במוסד שהוא שואל חוות דעתי עתה במכתבו זה ,הנה כדאי הוא שיתענין בהאפשר]ו[ת
לייסד שם )באה"ק ת"ו( ג"כ מוסדות שיכנסו ברשת המוסדות חינוך שיסדו במרוקה ונקראים ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר "אהלי יוסף יצחק
ליובאוויטש" אשר ברשת מוסדות חינוך אלו נמצאים מוסדות החל מלימוד אלף בית עד בית מדרש למורים ורבנים ,ואף כי אין בידינו -
לע"ע  -לשלוח מכאן אמצעים גדולים ,אבל על הוצאות קטנות לזמן הראשון בטח אוכל למצוא מקור לזה ובלבד שיהי' בזה ענין של
ממש .לא רק המציאות ,אלא ג"כ מתאים לכוונה הפנימית ובטח יודיעני פרטים בזה.
מובן שבאם אי אפשר לייסד מוסד ע"ד הנ"ל ,אזי גם ההצעה להשתתף בעבודה של מוסד חנוך חרדי אף שקשור במפלגה ,הנה הצעה
זו נכונה היא.
אקוה שימלא מה שכותב במכתבו שמשתדל במרץ הראוי בנוגע לשידוך ,והשי"ת יזמין לו זיווגו בקרוב ובאופן המתאים לפניו בגשמיות
וברוחניות.
בברכה להסתדרות מתאימה לפו"מ בגו"ר.

Notes:
מו"ה חיים זוסיא :ווילימובסקי .אגרת נוספת אליו לקמן א'רא .אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש :ראה גם לקמן שם .במשך שנת
תשי"ב אמנם נוסדו ארבעה בתי ספר ,כמסופר בשבועון "כפר חב"ד" גליון  31ע' :.01
חלק ד

א'רא
ב"ה ,ט"ז אלול ,ה'תיש"א ברוקלין ,נ .י.
הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו'
מהור"ר חיים זוסיא שי'
שלום וברכה!
בעתו קבלתי מכתביו מו' מנ"א וא' אלול ,והנני בא להאיר איזה נקודות בענינים אשר כבר כתבתי לו בזה מכבר ,בכדי שלא יצאו בלבולים
והעיקר סכסוכים בינו לבין שאר האנשים העובדים במקצועות שונים באגו"ח.
א .מובן מעצמו אשר במה שכתבתי לו בהתעוררות העבודה לנצל את כחותיו בד' אמות שלנו ,היתה כוונתי להגדיל את העבודה בכל
המקצועות האפשריים ,מבלי לפגוע עי"ז בכבודו של אחר וגם שלא תהי' כפילה בעבודה דמקום שדי באחד.
ב .היוצא מהנ"ל ,שענין הרשת ד"אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" מקומה באותן הערים שאין שם תו"ת או אחי תמימים וכיו"ב .או גם
במקומות אלו ,אבל בין חוגים כאלה שאין סובלים עדיין שיתנהגו ברוחו של תומכי תמימים ,היינו בלימוד חסידות בכל יום וכו' ,וכיון שאין
נקרא המוסד בשם תומכי תמימים ,אזי אי"ז מוכרח ] [...כדאי ליסד מוסד שיכנס לרשת איי"ל.
הערה :המתבונן בפעולותיהם של כ"ק אדמו"ר ושל אביו כ"ק מוהרש"ב
זצוקללה"ה  -נבג"מ זי"ע ,הנה יראה בהתבוננות ,שבה בשעה שאדמו"ר מוהרש"ב הנה בשדה החינוך היתה עיקר עבודתו בין
החסידים ,הרי כ"ק מו"ח אדמו"ר סלל לו דרכים חדשים בשדה החינוך ,בין החוגים היותר רחבים של עמנו.
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ג .בהתאם להנ"ל הנה מן הראוי שיתדבר באופן המתאים עם הנהלת אגו"ח ולהסבירם שאין הוא נכנס בגבולם של ישיבות תומכי
תמימים ואחי תמימים ,כי עבודתו היא רק באותם המקומות שאין ישיבות הנ"ל שם או באותם החוגים שאין הישיבות הנ"ל או ישיבות
תו"א יכולות להיכנס לשם.
ד .תקותי שעפ"י הנ"ל הנה מחד גיסא יוכל לעבוד עבודתו הציבורית בעמדו בקישור ישר עמדי ,ומאידך גיסא יהי' ג"כ בהתאמה לעבודת
אגו"ח בכללותה ,ולישיבות תומכי תמימים ותו"א בפרט ,מבלי שיכנס איש בגבול רעהו ,ואדרבה ,יסייעו איש ביד רעהו.
ה .כיון שלעת עתה אין עדיין די אמצעים להתפתחות גדולה ביותר ,כדאי שילכו מהקל אל הכבד ומהמועט אל המרובה .ובמילא רכישת
מוסד אשר יכריחו תומ"י לערוך מגבית לשלם חובות וכו' וכו' אין כדאי לקחתו עתה ,ובפרט שיש לקוות שבמשך הזמן תהי' רכישתו
בתנאים נוחים יותר מאשר עתה.
ו .בהתאם להנ"ל אשר רשת המוסדות דאהלי יי"ל אינם קשורים בתכנית מדוקדקה כמו המוסדות תו"ת א"ת ותו"א ,ולהם נכנסים כל
הענינים בשדה החינוך ובלבד שיהי' על טהרת הקדש ,הנה פשיטא שבתכנית רשת זו נכנס ג"כ לימוד לתלמידים המבקרים בתי ספר
אחרים ,אבל שיש לקוות שע"י איזה שעות שילמדו ברשתנו ישתנו מן הקצה אל הקצה בנוגע לי"ש וידיעה על דבר חסידות וכו'.
ז .דעתי בכללות ,שגם אם יש באפשריותו לערוך מגביות ולאסוף סכומים נכונים ,צריך לסדר המגבית באופן כזה שלא תזיק להמגביות
של המוסדות האחרים דאנ"ש באה"ק ת"ו.
ח .על שאלתו בהנוגע להזרמים ,הנה כיון שעד עתה מוסדות אנ"ש מקבלים תמיכה מזרם הנקרא "בין הזרמים" ,היינו בלתי מפלגתי,
הרי אופן זה מתאים ביותר לעת עתה...
במכתבו מזכיר על דבר אירגון נשים חרדיות למען הצלת נוער העולה לא"י ,אשר ארגנו זה לפני חצי שנה .בטח ידוע לו שזה מזמן
שכתבתי לאגו"ח ע"ד תכנית לארגן סניף אגודת נשי חב"ד ,וכדאי הי' שיתדבר עמהם אולי אפשר לאחד את שני הענינים יחד.
בטח יראה את מכתבי שכתבתי לצעירי אגו"ח ,ומלבד המענה הרשמי שבודאי יכתבו לי ,אבקשו להודיעני באופן בלתי רשמי על דבר כל
מה שכתוב שם בפרטיות ,ות"ח מראש.
בלי ספק למותר לעוררו להשתתף בכל היכולת בכל עניני עבודת צעירי אגו"ח.
 ...בברכת כתיבה וחתימה טובה .לשנה טובה ומתוקה.

Notes:
נדפסה בשבועון "כפר חב"ד" גליון  31ע'  .01והושלמה ע"פ העתק המזכירות .מהור"ר חיים זוסיא :ווילימוסקי .אגרת
נוספת אליו  -לעיל א'פה .וראה שם לתוכן האגרת שלפנינו .שכתבתי לאגו"ח :לעיל א'סד .שכתבתי לצעירי אגו"ח :לעיל
קפד:.
חלק ד

א'רה
ב"ה ,י"ט אלול ,ה'תיש"א ברוקלין ,נ .י.
הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
וכו' מוהר"ר אשר שי'
שלום וברכה!
בעתו קבלתי מכתבו ואת כת"ר רב הסליחה אשר מפני רוב הטרדות והעבודה העמוסה לא יכולתי לענות כראוי על שני מכתביו ע"ע.
ובטח בימי הרחמים והרצון האלו יסלח גם על זה.
נהניתי לקרות במכתבו פרשת הדברים איך שהשתדלו ומשתדלים גם עתה בקנין בנין בשביל הישיבה במלבורן ,ואשר הצליח הוי' חפצם
למצוא בנין המתאים ובלי ספק אשר במשך הזמן יהיו ג"כ כל האמצעים הדרושים להתשלום בעד הבנין ,והעיקר אשר ירבה השי"ת
גבולם בתלמידים טובים ,וכאשר יהי' העיקר ,בדרך ממילא יהי' ג"כ הטפל.
בנוגע לשאלתם ע"ד השם ,הנה אם כבר קראו את השם אין לשנות ,אבל אם הוא אצלם עדיין קודם ההחלטה ,ונוסף על זה אשר עכ"פ
במשך זמן הראשון אי אפשר יהי' לסדר את המוסד מתאים לכל הדרישות הרצויות כפי רוח אנ"ש ,הרי הצעתי לקבוע את השם "אהלי
יוסף יצחק ליובאוויטש" ,אשר בכלל המוסדות חינוך שפותח אני עתה ,משתדל אני ,אם רק מתאים הדבר ,לקראם בשם כ"ק מו"ח
אדמו"ר ,אשר מימיו אנו שותים ומפיו אנו חיים.
גודל הענין של יסוד והתפתחות ישיבה על טהרת הקדש
 אשר חומר בקודש אפילו מבתרומה ,והרמז בזה ידוע ,אשר תרומה זהו בעולם הבריאה ,וקדש ,שאמרו על זה בזוהר )ח"ג צד ,ב(מלה בגרמי ,הרי זה עולם האצילות ,שלכן ג"כ רביעי הוא רק בקדש ,וחלק המתאים בזה בתורה הוא חלק הסוד שבתורה ,וכידוע אשר
פרד"ס דתורה סודה וקבלה הוא בעולם האצילות -
היינו לימוד תורה מיוסד ומואר במאור שבתורה הוא פנימיות שבתורה ,תורת החסידות ,אין לשער ולפרט אפי' בשנים כתקונם ,ובפרט
בשעת חירום זו ,שנתפזרו בנ"י למקומות רחוקים איש מרעהו ,ונתפזרו ג"כ כחות הנפש מרוב הטרדות והדאגות באופן מבהיל לגבי

- 10 -

אוסטראליא איז נישט אנדערש
שנים שעברו ,ועל אכו"כ שצריך לחפש ולחתור ביגיעה עצומה אחר כל ענין המאחד ,ובפרט בתורה ,שאף על פי שתורה אחת לכלנו,
הנה האחדות שבה נדגשת ונבלטת ביותר בפנימיות התורה .וכמו שעל פי פשוט אין שם ענין של המחלוקת והפלוגתות כל כך כמו שהוא
בנגלה שבתורה ,ובשרש הדברים כיון שזהו מאילנא דחיי ולא מאילנא דטוב ורע ,וכמבואר באגה"ק סכ"ו ,מובן ממילא דלית תמן לא
קשי' ולא מחלוקת כו' )עיין שם בזוהר ובאגה"ק( .ובפרט בימינו אלה דעקבתא דמשיחא ,אשר קרב קץ גלותנו וביאת משיח צדקנו ,הרי
על אחת כמה וכמה שגדל ענין הבאת אור למקום חדש ,ובפרט כשמביאים המאור מקור האור.
ואני תפלה אשר חפץ הוי' בידם יצליח ,בעגלא דידן  -וכמבואר במאמר שנדפס לי"ב תמוז השתא שיהי' בטבע למעלה מדרך הטבע,
וילך האור הלוך ואור ,עד כי לילה כיום יאיר .וכבר הובטחו מפי רז"ל ,אשר כל המתעסקים בזה ובכגון זה זכות הרבים תלוי בהם
להשפיע להם ברכת טוב בכל המצטרך להם ולכל אשר להם.
בפ"ש כל החבורה שי' ונא ונא מטובו למסור לכאו"א בפרט ,וכיון שבחרו בכת"ר בתור שלוחם להודיעני ע"ד בשורה טובה הנ"ל ,הבה
ברך אשיבנו ע"י כת"ר לכל או"א מהם בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,
מ .שניאורסאהן
מוסג"פ קטע משיחת שבת מברכים ר"ח אלול אשר בטח יפרסמנו באופן המתאים.
וחוברת ע"ד עסקנות ציבורית אשר בטח ימצא בה ענין רב.

Notes:
נדפסה בלקו"ש ח"כ ע'  595והושלמה ע"פ צילום האגרת .מהור"ר אשר :אברמסון:.
אגרות נוספות אליו  -לעיל תתפא ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק ה

א'רנ
ב"ה ,כ"ג מ"ח ,ה'תשי"ב
ברוקלין.
הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מהו"ר שלמה שי'
שלום וברכה!
מכתביו בעתם קבלתי ,ות"ל על מצב הבריאות של כולם ,כן יבשר להבא אשר שלום לו ולכל ב"ב שיחיו.
ת"ח על הידיעות שכותב מהכפרים הנתוספים מזמן לזמן עם הפרטים השייכים לזה ,ובטח גם להבא יעשה כן ,ות"ח מראש.
בנוגע לשאלותיו -כבר מסרתי ע"י הרב"ג שי' ,באשר לא הי' הזמן גרמא לענות לו בהקדם ,ובודאי כבר קיבל ההוראות שבזה במכתב
הרב"ג שי'.
מוסג"פ הקונטרס לכ' חשון אשר י"ל זה עתה ,ובטח ישתמש בו באופן המתאים.
מהראוי אשר יחד עם הרה"ג והרה"ח מוהר"מ שי' ליפסקאר יתייעצו באופן העבודה לנצל את הימים דחדש הגאולה הבע"ל ,והם יו"ד
וי"ט כסלו וימי חנוכה הבע"ל ,באופן המתאים ובפרסום הראוי ,גם במקומות הרחוקים על ידי שימצאו אנשים המתאימים לדרוש ע"ד
פרשת החג י"ט כסלו ,ובהוראות כלליות ע"ד מה לדבר .והעיקר ע"ד פעולות ממשיות שאפשר לדרוש מהם ,הן ברכישת תלמידים עבור
"אהלי יוסף יצחק" והן בשביל חיזוק היהדות בכלל.
לשם משותף "אם הב'  -אהלי כו'" כמובן א"א להסכים .אבל צ"ל זה באופן דיפלומטי.
בפ"ש כל המתעסקים במוסדותינו בכלל ובפרט להעסקן מוה"ר יצחק אלמליח שי'.
ישמרהו צורו ויצליחו בגו"ר.
מ .שניאורסאהן
נ"ב :בטח משתדל כת"ר גם עתה בהשגת הספרים וכמדומה שכבר כתבתי לו שאם קשור זה בהוצ"ק יוכל לעשות כזה ,ויודיעני
החשבון ,ואסלק כאן .ות"ח מראש על הטרחה בזה.

Notes:
מהו"ר שלמה שי' :מטוסוב  -שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א בקזבלנקה מרוקו .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ד תתיח ,ובהנסמן
בהערות שם .לקמן א'רצו:.
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הרב"ג שי' :ה"ר בנימין שי' גורודצקי:.
בהשגת הספרים :לספריה .ראה גם לעיל ח"ד אגרת תשפה "אם יש שם עוד מחברים או מגזע מחברים של ספרי קדש,
מהנכון שיעוררם לשלוח ספריהם בתור תשורה להספריה שלנו" .שם אגרת א'קל .לעיל אגרת א'רכה .לקמן א'רנא .א'רפב.
א'רצב .א'רצו:.
א'שלא .ובאגרת א'שסד "אם ישנם עוד מחברים בהמקומות שמבקר ,שישלחו מכל היו"ל על ידם להספריה שלי ,וגם להציע
להם שישלחו להם תמורת זה מהיו"ל ע"י קה"ת ספרי דא"ח וכו' ,וכן בקשתי  -אם אין טרחה יתירה בדבר  -שבאם פוגש
בהספרים יקרי המציאות או שאינם מצויים כ"כ":.
בהוצ"ק :בהוצאות קטנות:.
חלק ה

א'רנא
ב"ה ,כ"ג מ"ח ,ה'תשי"ב
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ באמונה
מוה"ר מיכאל שי'
שלום וברכה!
מכתביו בעתם קבלתי ,ובטח במשך זמן זה קבל כבר את כל הקונטרסים והמכתבים המצורפים אליהם.
 ...בקשר עם חדש כסלו הבע"ל ,כדאי לעשות את ההכנות הדרושות בשביל לנצל את ימי החגים וההתועדות די"ט כסלו ,ויו"ד כסלו,
וימי חנוכה באופן המתאים ובפרסום הראוי.
ד( אפשר אשר ימים אלו תוגמר פה העתקת חוברת י"ט כסלו ללשון הקדש ,ואז יושלח לו טופס אחד ע"מ להדפיסו על אתר ולשלחו
למקומות הדרושים אבל כמובן אין זה מספיק ,כי צריכה להיות הכנה גם במקומות הרחוקים על ידי שימצא אנשים המתאימים לדרוש
ע"ד פרשת החג ,וצריך הי לסדר זה עם מוהר"ש שי' מטוסאוו ,שיודיע איש איש ]ל[מכריו ולהמושפעים שלו ע"ד הנ"ל בהוראות כלליות
ע"ד מה לדבר והעיקר ע"ד פעולות ממשיות שאפשר לדרוש מהם ,הן בריכוש תלמידים עבור "אהלי יוסף יצחק" והן בשביל חיזוק.
ה( נשלח להרב טלידני שי' סעט של שדי חמד בתור תשורה בשביל השתתפותו בהמוסדות שלנו ,וכשיקבל בטח יודע מזה ותקותי שיהי'
עי"ז ג"כ סיוע לתוספת אומץ מצדו בעבודתנו.
ו( במ"ש בענין הדפסה במכ"ע שלהם שימצאו כאן מי שיעתיק לצרפתית ,הנה קשה למצוא זה בכאן ביותר ,ומהראוי שימצא על אתר
מומחה לזה ,אף אם נצרך לזה איזה הוצאה ע"ד הרגיל כדאי לעשות את זה ,ויכול לשלוח לכאן העתקה קודם שיודפס ,ובמילא יוכלו
לבחון את ההעתקה גם כאן .מובן הדבר שבאם ימצא מעתיק שיש לו שייכות אל העתון הרי אז המעתיק עצמו יהי' מעונין שידפיסו
בהעתון את מאמרו ,ומעורר הנני עד"ז ביחוד עתה ,כי כדאי שיהי' עכ"פ מאמר אחד בעתונים ג"כ ע"ד י"ט כסלו הבע"ל.
ז( בטח זוכר ע"ד ענין הספרים ובפרט אלו של חברה דובבי שפתי ישנים וגם ספרים רבים למאד אשר נדפסו בעיר ג'רבה )בקבלה וגם
בשאר מקצועות התורה( ,ואין מזרזין אלא למזורזין.
 ...בטח סידר ג"כ את סדר דש"מ החדש ,וצריך לאט לאט לפרסם סדר זה ג"כ באותן המקומות שיש שלו השפעה שם ,כמובן בהזכרת
שם מייסד תקנה זו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר ,וש"מ חדש טבת הוא יום המוכשר לזה כיון שזהו בין י"ט כסלו לחנוכה ,אשר י"ט כסלו הוא
ר"ה למאור החסידות היא פנימית התורה ,ונס חנוכה הי' ג"כ בשמן שזהו רזין דרזין דאורייתא ונמצא בפך שהי' חתום בחותמו של כהן
גדול המקודש בישראל ,דער רבי פון דעם דור.
בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ,וברכה והצלחה בעניניו הפרטים ג"כ.
מצו"פ הקונטרס לכ' חשון שי"ל זה עתה.

Notes:
מוה"ר מיכאל :ליפסקר  -שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א במקנס מרוקו .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ד תשפה ,ובהנסמן
בהערות שם .לקמן א'ער .א'שמא:.
חלק ה

א'רעא
ב"ה ,ה' כסלו ,תשי"ב
ברוקלין.
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הרה"ג והרה"ח יראת ה' היא אוצרו ,עוסק
מוהר"ר יצחק שי' סבאג
שלום וברכה!
זה מזמן שהנני מקבל ידיעות לעתים תכופות מב"כ הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה ר"מ ור"י מוה"ר מיכאל שי'
ליפסקאר ,מעבודת כת"ר המסורה ונתונה להשפעה נעלית במוסדות הקדש ישיבת אהלי יוסף יצחק אשר משפיע הוא בהמוסד רוח
טהרה ורוח קדושה וכן מסייע להרה"ג הרה"ח הר"ר מיכאל שי' הנ"ל בענינים הגשמיים של הישיבה ,ומכבר ידוע פתגם כ"ק רבינו הזקן
)בעל התניא והשו"ע( אשר גשמיות של איש הישראלי ,זהו רוחניות ,וכנראה ג"כ ברמב"ם הלכות דיעות רפ"ד ,היות הגוף בריא מדרכי
השם הוא ,וגודל ערך השפעה הנ"ל אין די באר ,ומובטחני אשר למר ודכותי' אך למותר הוא להאריך בזה .ולא באתי אלא  -נשען על
מרז"ל בספרא ר"פ צו ,אין מזרזין אלא למזורזין  -לזרזו ,ולא נצרכה אלא להעדפה להוסיף כח ואומץ בעבודתו הקדושה הנ"ל ,ולהגדיל
את המוסד הקדוש ולהאדירו ,ומני' ומינן יתקלס עילאה.
בהזדמנות זו הנני מסגיר בזה החוברת לי"ט כסלו ,בה מסופר פרשת החג ,חג החגים י"ט כסלו ,השחרור והנצחון של כ"ק רבינו הזקן,
אשר מסר נפשו הק' על תורת החסידות ,להורות לעם בנ"י הדרך העולה בית אל באהבת השם ,אהבת התורה ואהבת ישראל.וכאשר
נלכה באורחותיו ,הרי אדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשים אותו הרבה מלמעלה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
המצפה לטוב אין טוב אלא תורה מצוה ומאור שבתורה היא תורת החסידות ומברכו בהצלחה בגו"ר.

Notes:
פתגם :ראה גם לעיל ח"ד אגרת תשעב ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן א'תלו:.
חלק ה

א'רפ
ב"ה ,ז' כסלו ,תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
לאנ"ש אשר במדינת אוסטרלי' ובראשם
ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בנועם קבלתי מכתבם מיום ב' דר"ח חשון ,שהגיע אלי באיחור זמן ,ובו מודיעים ע"ד החלטת האסיפה שנתקיימה במעלבורן בהנוגע
להעתקת הישיבה משפרטון למעלבורן .בינתים קבלתי ג"כ הידיעה ,אשר ביום יו"ד כסלו הבע"ל יחנכו הבית בשעה טובה ומוצלחת.
ולחגיגת חנוכת הבית של הישיבה ביום הגאולה של אדמו"ר האמצעי ,הנני שולח ברכתי אשר זכות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה
נבג"מ זי"ע ,אשר בשמו דוגלת הישיבה ,ימשיך וישפיע ברכה והצלחה בעבודתה להקים דור ישרים .דור נאמן לתורה ומצות וחדור ברוח
החסידות המאור שבתורה ,ואשר ימלאו הכוונה ותכלית של מחולל הישיבה להיות נרות להאיר את כל סביבתם .והשי"ת יברך את כל
המייסדים המסייעים והתומכים של הישיבה ,שהשתתפו בעבר ושישתתפו לעתיד ,שהשתתפותם תביא להם ולכל אשר להם ברכה
והצלחה להאיר בתיהם בטוב גשמי ורוחני.
בכדי להסיר שגיאות ובעיקר בכדי שיהי' מובן למשתתפים בחגיגה ,צויתי להבריק תוכן ברכתי באנגלית .וסימנא מילתא חנוכת הבית
ביום יו"ד כסלו יום צאת אדהאמ"צ חפשי ממאסרו ,הנה בטח יאהילו עליהם הנשיאים לדורותיהם בזכותם אשר כל המשתתפים
והמסייעים במפעל הנשגב הזה יתברכו בכל טוב גשמי ורוחני.
ומענינא דיומא ,שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,אשר שני אברכים בליאדי  -בזמן אדה"ז  -היו מהלכים ומדברים
בדא"ח בחזרתם שאלם אדהאמ"צ  -שהוא הי' המצביא של האברכים היושבים ור' אהרן מסטראשעלי של החסידים הישנים  -במה
דברתם? וענוהו :במה שאמר הבעש"ט ,דגם עלה נובלת המתגלגלת ע"פ חוץ הוא בהשגחה פרטית ,בדין ובמשפט על הזמן והמקום
שעלי' להתגלגל .כעבור איזה ימים ,סיפר להם אדהאמ"צ אשר ספר כהנ"ל לפני אדה"ז וענהו :דלא מבעי שההשגח"פ היא על העלה
המתגלגלת כי אם גם על אופני סיבת גלגולה ,אם על ידי אדם או ע"י נשיבת רוח וכדומה.
ותהי זאת נחמתם ,באשר מביטים הם על עצמם שנדחו למדינה רחוקה וכו' וכו' אשר ע"פ המבואר לעיל הרי זה השגחה פרטית בכל
האופנים והפרטים שבזה ובהיות שבאה מהקב"ה שהוא עצם הטוב וטבע הטוב להיטיב כמבואר בדא"ח מספרי הקבלה בענין הבריאה,
הרי בטח ובלי ספק אשר סו"ס יראו שזהו ג"כ לטובת כל המשתתפים והנוגעים בזה ,בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות.
בברכה.

Notes:

- 13 -

אוסטראליא איז נישט אנדערש
נדפסה בלקו"ש ח"י ע'  ,812והושלמה ע"פ העתקה:.
הישיבות בשפרטון ומלבורן :ראה לעיל ח"ד אגרת א'רה:.
אשר בשמו דוגלת הישיבה" :אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" .ראה לעיל שם:.
חלק ה

א'שכו
ישראל אבא פליסקין  -מעלבורן
בנועם קבלתי מכתבו ,בו מודיע ע"ד מצב הישיבה בהוה ,וסדר לימודו עמהם ,ובנוגע לשאלתו כמה זמן ביום תהי' להם הקביעות ללימוד
דא"ח ,הנה שתי נקודות בדבר :א( לימוד הדא"ח מוכרח הוא ,ב( על המתחילים אין להעמיס בזה ביותר ,כדי שלא ישתמטו לגמרי
מהישיבה ,אבל המטרה צ"ל להתקרב עד כמה שאפשר ,אבל רק אם אפשר הוא ,שיהי' לימוד דא"ח הן בבקר והן בערב ובפרט בש"ק
ובליל חמישי.
מ"ש במכתבו אשר בטח נתקבל ידיעות מפורטות אודות חנוכת הבית ,הנה נתקיים בזה מרז"ל קדירה דבי שותפי כו' שכל אחד סומך על
חבירו ,ומודיע ג"כ בנוסח הנ"ל ומהראוי הי' שבחלקם את כל מקצועי העבודה בהישיבה יהי' בזה גם ענין ההודעה לכאן בפרטיות מוטל
על שכם אחד מהם ובמילא יהי' הדבר בטוח שיגיעו לכאן ידיעות מהנעשה וכו'.
בברכת הצ' בעבו' ופ"ש כהדו"ש.

Notes:
נכתבה כהוספה לאגרת שלפנ"ז:.
ישראל אבא פליסקין :אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ד א'רט ,ובהנסמן בהערות שם:.
הישיבה :אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש  -דלעיל אגרת א'רפ:.
חלק ה

א'שמ
ב"ה ,י"א טבת תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
כבוד הנדיב המהולל נכבד ונעלה איש ירא
הא' יצחק ני"ו אלמאליח
שלום וברכה!
קבלתי מכתביו מה  -21לדצמבר וה  2 -ליאנואר ,וקראתי בקורת רוח אשר השתתף בסעודת מצוה די"ט כסלו ,חג הגאולה ,וביחוד כי
נהנה ותודה לא-ל מצליח בעבודתו לעזרת המוסדות "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" אשר במחנו ומדינתו .ואני תקוה אשר גם להבא
תביא לו השתתפותו בעבודת הקדש זו שמחה רבה ,ונשען על הבטחת השם יתברך ויתעלה מובטחני אשר יצליח בעבודתו הצלחה
מוחשית גם בעיניו ממש.
על של עתה באתי לברכו בברכת מזל טוב לרגלי הבחרו בהנהלת ועד קהילת קדש דעיר קאזא ,כפי אשר נודעתי בשמחה על ידי הרה"ג
והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' מהו"ר שלמה שי' מתוסוב .ויהי רצון אשר התמנותו למשרת כבוד הנ"ל תהי'
בשעה טובה ומוצלחת.
בטח שמע משיטת הבעל-שם ,מייסד תורת החסידות ,אשר כל הענינים המתרחשים בעולם למגדול ועד קטן ,ואפילו בנוגע לדומם
וצומח ,באים בהשגחה פרטית מבורא עולם ,וקל וחומר בנוגע ליהודים ,ובפרט בענינים הקשורים בתורה ומצוות .ובכן צריך לראות
בבחירתו להנהלת הקהלה שתי הוראות מלמעלה :א( הטילו עליו אחריות שהנהלת הקהלה תהי' מתאימה בדיוק לרוח ישראל סבא
והתורה והמצוה .ב( נתנו לו כוחות מלמעלה שיוכל להוציא הדבר בפועל .ובשמעי שמעו הטוב בעבודתו עד עכשו ,מובטחני שימלא
תפקידו ברוח זה ,והשי"ת יצליחו בעניניו הכלליים וגם בעניניו הפרטיים.
בברכת הצלחה בגשם וברוח.

Notes:
כבוד ...אלמליח :אגרות נוספות אליו  -לעיל א'רצב .לקמן א'תלג:.
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תוכן דומה גם לר' יעקב פרץ:.
חלק ה

א'תלג
ב"ה ,כ"ה שבט ,ה'תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
כבוד הנדיב הנעלה ,איש ירא אלקים ,עסקן
הא' יצחק ני"ו אלמאליח
שלום וברכה!
מכתבו מיום  31לחודש פברואר הגיעני ,ובו כותב אשר הי' בן לויתו של בא-כוחנו הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצצ"ב וכו' מוהר"ר
בנימין נ"י גארדצקי ,בנסיעותיו בכפרים וכו' .גם הרב גארדצקי כתב לי עד"ז והרבה בשבחו של כ' בעד עבודתו הטובה והמסורה לעזרת
מוסדות הק' אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש.
ולמותר לי להביע תודתי לכ' עבור זה ,כי אמרו רבותינו ז"ל "שכר מצוה  -מצוה" ,היינו המצוה עצמה הוא השכר היותר גדול.
 ...שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שאמר בשם הבעל שם טוב )מייסד תורת החסידות( אשר עד כמה שגדולה
אהבת אב לבנו יחידו ,הנה גדולה מזו שלא לפי ערך אהבת השם יתברך ויתעלה לבנו בכורו ישראל ,לכל אחד ואחד מישראל .והנה
מאחר שכבודו מתעסק בעבודת הק' על ידי מוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש לקרב כמה וכמה מבני ובנות ישראל לאביהם
שבשמים ,ישער בנפשו כמה גדול הנחת רוח מזה שגורם למעלה ,שהוא שלא בערך מהנחת רוח שיש לאב מבנו יחיד .וגדול זכות
עבודתו זו להתברך ממקור הברכות...
המחכה לשמוע בשורות טובות ,בברכה והצלחה.

Notes:
כבוד ...אלמליח :אגרות נוספות אליו  -לעיל א'רצב .א'שמ:.
חלק ה

א'תנו
ב"ה ,י"ב' אדר תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
שלום וברכה!
דורך הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ר שלמה זלמן שי' העכט ,איז אנגעקומען אייער ביישטייערונג פאר אונזער
חינוך ארבעט אין צפון אפריקע ,אייער השתתפות איז זיכער א דבר בעתו.
די ארבעט אין צפון אפריקע ,וועלכע האט זיך אנגעהויבן דורך דער איניציאטיוו פון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע קורץ פאר
זיין הסתלקות ,האט זיך ב"ה אנטוויקלט און אויסגעשפרייט ,און מען קען זען די ג-טליכע הצלחה וואס באגלייט זי אין איר שווערן וועג.
אין דעם לעצטן באריכט וואס איך האב באקומען פון דארט ,ווארט געגעבן א רשימה פון  52מוסדות וועלכע זינען שוין ב"ה
אויפגעשטעלט געווארן אין פארשידענע שטעט און שטעטלעך ,און אפילו די פארווארפנסטע דערפער ,אין מאראקא.
אין דעם דאזיקער ברייטער נעץ פון מוסדות חינוך  -וועלכע טראגט דעם נאמען אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ,אויפן נאמען פון דעם גרויסן
גרינדער  -גייען אריין א בית מדרש למורים ,ישיבות ,ישיבות קטנות ,תלמוד-תורות ,בית רבקה סקולס פאר מיידלעך ,אוונט קורסן פאר
דערוואקסענע וכו' .אויסער דעם חינוך הכשר על טהרת הקדש וואס די קינדער באקומען פריי ,באקומען פיל פון זיי אויך מאטעריעלע
הילף ,ווי פרייע מאלצייטן ,באקליידונג וכו'.
כאטש די רעזולטאטן זיינען ב"ה זייער צופרידנשטעלנד ,קענען מיר זיך אבער דערביי ניט אפשטעלן ,ווארום מיר טארן ניט פארגעסן ,אז
עס זיינען נאך פאראן טויזנטע און טויזנטע פאר'חלש'טע אידישע קינדער וועלכע גייען ארום אן תורה און אן חינוך און געפינען זיך אין א
גרויסע סכנה נפשיית.
עס איז צו האפן דעריבער ,אז אונזערע פריינט וועלן פון זייער זייט אויך פארגרעסערן זייער השתתפות אין דער דאזיקער עבודת הקדש
פון הצלת נפשות .די דאזיקע השתתפות עפנט ברייטע צנורות צו ממשיך און מקבל זיין די ג-טליכע ברכות פאר זיך און אלע בני בית,
בגשמיות וברוחניות.
בברכה צו הערן גוטע בשורות פון אייך און אלע אייערע שיחיו.
חלק ה
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א'תנח
ב"ה ,טז ,אדר ,ה'תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצצ"ב
הרב"ג שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מיום ה' אדר ,נצטערתי כי קראו את ביהמ"ד לרבנים כו' בשם "בית יוסף יצחק" ,ולפלא שלא הודיעוני מקודם עד"ז.
ובנוגע להבא ,הנה יש להשאיר את המוסד בלי שם ,כמקודם ,כמו שהי' בחיי כ"ק מו"ח אדמו"ר בעלמא דין ובידיעתו ,או לקראו בשם
"אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" .והא' טוב יותר.
בטח נתקבל בהמברק שלי לפורים ופירסמו בין הקיבוצים ,והנני מצפה לשמוע טובות מההתועדות דפורים וכו'.
בברכת הצלחה.

Notes:
הרב"ג שי' :ה"ר בנימין שי' גורודצקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ד א'רו ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק ה

א'תסה
ב"ה ,כ"ו אדר ,תשי"ב
ברוקלין.
העוסקים בצ"צ ובפרט בחינוך חב"ד
ומו"ה אורי בן שחר שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתביהם מי"ג וכ"ח שבט ,בם מודיעים אשר כבר קנו הצריף והמידו אותו ,ומבקשים חוו"ד באיזה שם לקרוא להמוסד חינוך
זה.
לדעתי הנה זה נוגע במקצת בתכנית הלימודים ,כי אם יתקבלו שם תלמדיים גם מחוגים שאינם קרובים כ"כ לחב"ד ,ובמילא אי אפשר
יהי' להקפיד שתהי' התכנית בהתאם לישיבת תומכי תמימים ,אז כדאי שתכנס ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ,ואם ביכולתם לסדר
התכנית שתהי' כמו שהוא בישיבת תו"ת ,אזי יש להקרא בשם אחי מיים או תומכי תמימים ,וזהו תלוי אם יהי' שם גם כתות הגבוהות
יותר ,ולכאורה סברא הראשונה שתכנס ברשת אהל"יי מתאמת יותר כיון שאז יש לקבל בתור תלמידים גם אלו שמתחלה לא יסכימו על
תכנית לימוד חב"ד במילואו ,ובאופן כזה ימשיכו אום לרוח ליובאוויטש לאט לאט ,בכל אופן יש לסדר את הלימוד באופן כזה אשר בגמרם
הלימודים בהמוסד שבראשון לציון יוכלו להכנס לאיזה מישיבותינו אשר באה"ק ת"ו ,אם בלוד או בירושלים ת"ו.
ויה"ר מהשי"ת שתשרה שכינה במעשה ידיהם ותהי' עבודתם בהצלחה להעמיד תלמידים יראי שמים חסידים ולומדים.
בברכת הצלחה בעב"ק ולחה"פ כו"ש.
חלק ו

א'תקכט
ב"ה ,אדר"ח אייר תשי"ב
ברוקלין.
הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן
שלום וברכה!
בעתו ובנועם קבלתי מכ' מכ"ז ניסן ומער"ח אייר ,וכבקשתו קראתי את הפתקא שלו על הציון הק' בהיותי שם ער"ח אייר ,ובטח יעורר
כ"ק מו"ח אדמו"ר ר"ר בנוגע להענינים שכתב בהפתקא וגם ע"ד מה שהוא "בין השיטים" וגם הרמוז בהלובן של הנייר וכמובא בדרוש
בחקותי בלקו"ת ובשה"ש ד"ה ביאור שימני כחותם פ"ג ובכ"מ בדא"ח בענין המעלה שיש בהלובן המקיף את האותיות לגבי האותיות
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הכתובים על נייר הקלף.
ת"ח ת"ח על התחלת השתתפות בתמיכת מוסדות אהלי"י ,וגודל השכר כמובא במשנה שכר מצוה מצוה ,מצוה ל' צוותא והתקשרות
אל בעל הרצון המצוה וכן ה"ז ג"כ ענין התקשרות עם אותו שעל שמו נקראים המוסדות ,וקריאה ל' קריאה והמשכה ,ואף שלא סכום
כזה הוא אבנא דמתגושש בי' אבל בטח גם לדידי' הוא רק ענין של התחלה ופתיחה כחו]ד[ו של מחט ,ובפרט בזמן זה דספירה הרי
ידוע ששער החמשים הוא למעלה מחו"ב אף שנק' שער החמשים לבינה ,וכמבואר בארוכה בדרוש ספירה ובפרט בלקו"ת ,יעויין ג"כ
בספר המאמרים ת"ש ד"ה בלילה ההוא שם ד"ה כי ישאלך בנך ומסומן שם בההערות.
כפי הוראתו מוסג"פ מכתבי למר נחמן פערלשטיין ובלה"ק  -כבקשתו .ועל כת"ר שי' אשען שבאם נצרך הנ"ל להסברה יספיק גם צרכו
זה.
בברכה.

Notes:
רוב האגרות הן מהעתק המזכירות ,וחלק מצילום האגת .לא נסמן אלא אם מקורה אחר ,או שנדפסה כבר:.
מוה"ר אפרים אליעזר שי' :יאלעס .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ה א'שיז ,ובהנסמן בהערות שם.לקמן א'תקסא .א'תשח.
א'תשסב .א'תתמד:.
אהל"יי :אהלי יוסף יצחק:.
חלק ו

א'תקל
ב"ה ,אדר"ח אייר תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
שלום וברכה!
ע"י הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ ובעל מרץ וכו' מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן יאלעס ,נתקבל תרומתו לטובת המוסדות
אהלי"י  -אהלי יוסף יצחק  -אשר נקראו ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ומתנהלים ברוחו.
גודל זכות החזקת מוסדות כאלו ,מובנת ומבוארת ,ויש להוסיף בזה ,אשר בפרט בתקופה שלנו ,אחרי השמדות הנוראות שנלקחו
מאתנו עשיריות רבבות בני ובנות ישראל ,הנה אחריות כל אחד ואחת משארית הפליטה גדולה ביותר ,כיון שעל שכמם מוטלת גם כן
חלק מהעבודה שעשו עד אז אלו שנתעלו בקידוש השם ,ואם כל אחד ואחת גדול ערכי אחריותו כמה פעמים ככה בערך התקופה שלפני
תקופה זו ,הרי על אחת כמה וכמה בנוגע להנוער ,אשר כל ילד וילדה הנה הם גרעין ואילן רענן שבמשך הזמן ישא פירות ופירי פירות
דורות ודורי דורות ,ובמילא חינוכם והשמירה עליהם שילכו בדרך התורה והמצות ויהיו חדורים רוח ישראל סבא ,גדול ערכו עד אין
לשער ,וכל המסייע בזה הנה גם שכרו הוא עד בלי גבול ,כיון שנוטל הוא חלק בקיום ובשגשוג בני ובנות ישראל ,והתקשרותם באלקים
חיים על ידי תורת חיים חיי עולם ,היינו א לעבעדיקע תורה און א ליכטיקע תורה.
בברכת הצלחה ואשר יזכה לתת צדקה ביד רחבה לכל ענין הנעשה על טהרת הקדש.

Notes:
מוה"ר נחמן :פרלשטיין .ראה אגרת שלפנ"ז:.
חלק ו

א'תקצז
ב"ה ,א' סיון ,תשי"ב
ברוקלין.
הנהלת אהלי יוסף יצחק  -ליובאוויטש
ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בנועם קבלתי הפרטי-כל שלהם מהאסיפה אשר בה מציעים לקחת ולמנות לר"י את הרב שלום שי' הכהן גוטניק ,ושואלים חוו"ד בזה:
לדעתי נכון הדבר ,ובטח לא יסרב הנ"ל מלקבל על עצמו מינוי זה ,כי אף שלחד גיסא ארז"ל לא שררה כו' אלא עבדות כו' אבל בכ"ז כיון
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שאפי' ריש גרגותא משמיא קא ממני לי' ,הרי עאכו"כ ר"י אשר עליו להשפיע תורת ה' להתלמידים ובעיקר ההשתדלות להרבות גבולם
בתלמידים טובים ,וכיון שאחדים מישראל בחרו בו ,הרי בטח יתנו לו כחות ע"ז למלא התפקיד כדבעי ,והשי"ת יצליחו ויצליחם שיתרבה
מספר התלמידים ביותר ושתגדל ג"כ באיכות התלמידים ,ואין להתפעל מזה שכנהוג בעת הראשונה ובמדינה חדשה לע"ע מספר
התלמידים מצער הוא ,וכידוע דיוק הבעש"ט כפי שמסרו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,והי' ראשיתך מצער ,ועל ידי זה
ואחריתך ישגא מאד ,ובפרט בימים אלו דלפני חג השבועות זמן מתן תורתנו ,שכמסופר ברז"ל ,התשב"ר הם הערבים שהם החליטו
דעת השי"ת לתת התורה לעם ישראל ,הנה ימים מסוגלים הם לעורר הדברים גם עתה שיוכלו לאמר ,בנינו ערבים בעדנו ,הבנים אלו
התלמידים ,ובמספר רב בכמות ובאיכות.
בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות והצלחה בעב' בקודש להגדיל תורה ביר"ש.

Notes:
דיוק הבעש"ט :ראה לעיל א'תקנט ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק ו

א'תרח
ב"ה ,ג' סיון ,תשי"ב
ברוקלין.
ועד הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק
ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"א אייר ,ועל מקצת משאלותיהם יש עליהם מענה בתוכן מכתביי הקודמים ,ואחכה עתה למכתב מפורט
מתוכן דיבורם עם מר ...אשר כפי מכתבם צריכים היו היום לבקר אצלו.
נהניתי לקרות במכתבם מהתוצאות שהיו בענין המגבית להוצאות יסוד הרשת ,אשר סו"ס ראו במוחש גם הם אשר לב ישראל ער הוא
לענינים של תורה ומצוה ובפרט ענינים הקשורים באילנא דחייא פנימיות התורה תורת החסידות דרכי החסידות ומנהגי החסידות ,אבל
כבר כתבתי שבתחלת הדבר כדאי הוא לסדר באופן שלא יהיו הוצאות גדולות ,והוא מכמה טעמים וכפי השערתי הנה בהתחלת העבודה
יש אפשרות לסדר זה באופן שלא יהי' עי"ז גרעון בהעבודה גופא.
המחכה לבשו"ט ובברכה
להצלחה בעבודתם בקדש
ולקבלת התורה בשמחה
ובפנימיות.
נתקבל המברק שלהם וטלגרפתי לאגו"ח וצאגו"ח לגייס האבר' והת' המתאימים .ואחכה לבשו"ט.
חלק ו

א'תרלז
ב"ה ,ט"ז סיון ,תשי"ב
ברוקלין.
שלום וברכה!
 ...מבקש ברכה להצלחה בעסקו ,וכנראה אשר כוונתו לעסקיו בגשמיות ,וידוע פתגם רבינו הזקן אשר שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח
אדמו"ר" ,השי"ת גיט אידען גשמיות און זיי מאכען פון גשמיות רוחניות" והי' מהנכון אשר יחליט בעצמו שמהריוח שיהי' לו בעסקו עד
י"ט כסלו ר"ה לחסידות הבע"ל ,הנה יפריש מזה לכה"פ מעשר לצדקה ,והחצי מזה ,לכה"פ ,על מוסדות הקדושים אשר ע"ש כ"ק
מו"ח אדמו"ר נקראים ,והם אהלי יוסף יצחק אשר בארצנו הק' ת"ו ובמאראקא ,ובטחוני חזק אשר יוכל לאמר כי רואה גם בעיני בשר
תוספת הצלחה מעת שקבל החלטה הנ"ל וכל המוסיף מוסיפין לו ותוספתו של הקב"ה מרובה על העיקר,
בברכה.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' :.284
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פתגם רבינו הזקן :ראה לעילח"ה אגרת א'תלו ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן א'תרסג:.
א'תשפב:.
חלק ו

א'תרצב
ב"ה ,ט' תמוז ,ה'תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
כבוד הנדיב הנעלה ,איש המעלה עסק רב
נשיא הועד הישראלי במראכש ,מרוקו
שלום וברכה!
בנועם קבלתי אגרתו זה מזמן ,ומשום רבוי הטרדות לא יכולתי לענות מקודם.
דבריו היוצאים מהלב למען המוסדות הק' אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ,היו לי לעידוד ,והנני מקוה אשר כמ"ע וחברי הועד הם
מהאומרים מעט ועושים הרבה ,ותמיכתם ועזרתם להמוסדות הק' הנ"ל תלך מחיל אל חיל בתוספות כח ועוז ,כמו כל דבר חי שהולך
וגדל ,וכפסק חז"ל שמעלין בקדש.
ולקראת חג הגאולה דיב-יג תמוז  -גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא הדור ,אשר בשמו דוגלים מוסדותינו הנ"ל,
שהיתה גאולה כללית ונצחון התורה והיהדות  -מוסג"פ קונטרס יב-יג תמוז ,ה'תשי"ב שהוצאנו לאור מתורתו של רבינו ,ובטח יזכה
בזה גם את סביבתו.
בברכה.
חלק ו

א'תשא
ב"ה ,יו"ד תמוז ,תשי"ב
ברוקלין.
התלמידים הוו"ח אי"א מו"ה...
שלום וברכה!
במענה על מכתבם שדברו עם הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר בנימין שי' גאראדעצקי אודות נסיעתם לצרפת
ללמוד שם בישיבת תומכי תמימים:
הנה בכלל בחורי ותלמידי ישיבה צריכים להיות מסורים ונתונים להנהלת הישיבה וסדרי' ,ובמילא לכל לראש צריכים הם לשאול דעת
ההנהלה בזה ,כיון שהיא יודעת את כשרונותיהם ואת החיל אשר עשו בלימודם עד עתה ,ואם כן הדבר אשר כבר התדברו עם ההנהלה
דישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאווטש ,במכנז ,וגם הם מסכימים שנכונה נסיעתם לפאריז ,אזי יהי רצון מהשי"ת שיהי' בהצלחה ,ובלבד
שיקחו על עצמם תוספת שקידה והתמדה בלימודם בתורה וביראת שמים ,ואז תכתוב הנהלת ישיבתם להרה"ג והרה"ח וכו' וכו'
מוהר"ב שי' גאראדעצקי לפאריז על דבר סידור הניירות .והשי"ת יצליחם.
בטח יקחו חלק בהתועדות דימי הגאולה והסגולה הם י"ב וי"ג תמוז הבע"ל בהתעוררות המתאימה ללכת בדרכי בעל השמחה
ובהתקשרות על ידי זה באילנא דחייא בתוספת כח ועוז.
בברכת חג הגאולה.

Notes:
התלמידים :במקנס:.
חלק ו

א'תשג
ב"ה ,י"ג תמוז ,ה'תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
כבוד הנדיב המהולל נכבד ונעלה איש
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תרומיות וכו' הא' יצחק ני"ו אלמאליח
שלום וברכה!
קבלתי יקרתו בצירוף העתקה מדרשתו שדרש בביהכ"נ בחג הפסח ,ודבריו היוצאים מן הלב בטח חדרו ללבות השומעים ועשו פרי.
בקשר עם ימי הגאולה יב-יג תמוז ,גאולתו ופדות נפשו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הוצאנו לאור קונטרס מתורת
רבינו צדיק הדור יסוד עולם ,שהנני שולח לכמ"ע שי' ,ובטח ימצא בו ענין רב.
מקבל אני לעתים תכופות מכתבים וידיעות מעבודת המוסדות הק' אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש( ומהתענינותו הטובה של כמ"ע שי'.
וגדול זכותו הקדוש של המייסד הגדול אשר בשמו דוגלים המוסדות הנ"ל להביא ברכה והצלחה לכל המשתתפים בעבודת הקדש ,כי
יוסף הוא המשביר לכל הארץ ,ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ,עת שהקליפות וסט"א מתגברים ,הי' לא תהי' ,ורוצים להחשיך
הארת שמש ומגן הוי' אלקים ,וארז"ל לשוח אין שיחה אלא לשון תפלה ,תפלה ל' התופל כלי חרס ,המתקן ומחבר כלי חרס עפר מן
האדמה לבוראם אביהם שבשמים ,ותפלה כפשוטו שהוא נושא רינה ותפלה בעד כל אלה המסייעים ומשתתפים בתמיכת והרחבת
המוסדות שיסד להרביץ תורה ביראת שמים ברבים ,ובפרט בימי גאולה וסגולה אלה ,יום הולדת רבינו וגאולתו.
בטחוני חזק אשר מע"כ שי' ,כמאז כן עתה ,ובפרט לימים הבאים ,יושיט יד עזרה בעבודתנו בכוחות הנעלים שחננו השם יתברך
ויתעלה.
באיחול קבלת רוב נחת מבנו שי'.
בברכת הצלחה בכל מעשה ידיו בכלל ובפרט ,בגשמיות וברוחניות גם יחד ,המצפה לבשורות טובות.

Notes:
נדפסה בלקו"ש ח"ח ע'  133והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
כבוד ...אלמאליח :אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ה א'שמח ,ובהנסמן בהערות שם:.
לקמן א'תשנא:.
חלק ו

א'תשי
ב"ה ,ט"ו תמוז ,תשי"ב
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה"ר אהרן שי' הכהן
שלום וברכה!
דורך אייער ברודער הוו"ח אי"א נו"נ מו"מ באמונה וכו' מוה"ר יעקב שי' הכהן האב איך באקומען אייער בקשה פאר א ברכה און דעם
בייגעלייגטן טשעק פאר צדקה על דעתי.$100 :
והיות מיר זיינען נאך אין דער וואך פון י"ב וי"ג תמוז וועלכע זיינען דער געבורטס טאג פון מיין שווער כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
און זיין באפרייאונג פון פארהאפטונג )פאר זיין ארבעט צו גרינדען ישיבות ,תלמוד תורה'ת והחזקת היהדות ,אין יענער מדינה( ,און
זיכער ווייסט איר ,אז נאך זיין הסתלקות זיינען געגרינדעט געווארען א נעץ פון ישיבות ותלמוד תורה'ת ,וועלכע רופן זיך אויף זיין נאמען
"אהלי יוסף יצחק" אין ארצנו הקדושה ת"ו ,אין אפריקא ,אוסטרליא א.א.וו .האב איך דעריבער איבערגעגעבן אייער ביישטייערונג אין
דער קאסע; וועלכע העלפט די אויבען געזאגטע אינסטיטושאנס ,און דער זכות פון דער צדקה איז גרויס גענוג צו משפיע זיין אייך ברכה
והצלחה אין דעם וואס איר באדארפט ,ווארום די מוסדות זיינען פארבונדען מיט דעם נאמען פון מיין שווער כ"ק אדמו"ר און דער עיקר
מיט זיין גייסט אין זייער אויפפירונג ,איז דאס בפרט  -דער העלפען די מוסדות  -פארשטארק]ט[ דעם פארבונד מיט עם ,וועלכער איז א
צוגאב צנור צו ממשיך זיין און אנהאלטען די ברכות השם יתברך.
אייער ברודער שי' פרעגט אויך אין אייער נאמען ,צי זאלט איר שיקען אייערע קינדער לערנען אין דער תלמוד תורה אין מיאמי ביעטש,
אין וועלכער מען לערנט ניט מער  11/2שעה.
מיין מיינונג אין דעם איז :אז מען דארף דאס טאן ,און עס איז פראן אין דעם פיל טעמים (1 ,די קינדער וועלען אנהאלטען דעם פארבונד
מיט תורה יעדער טאג ,און ניט ח"ו פארקערט ,ווארום בא תורה שטייט אם תעזבני יום יומים תעזבך ,ד.ה .אז מען לאזט אפ די תורה
איין טאג ,פארלאזט זי צוויי טעג (2 ,דעם חבר'ן זיך מיט קינדער פון א פרומער תלמוד תורה בריינגט די קינדער פיל נוצען ,וועלכעס אין
אייער אומגעבונג איז ניט אזוי גרינג צו געפינען ,און נאך פארשידענע טעמים ,וואס צוליב דעם אלעס ,דארפט איר דאס טאן צו שיקען
אייערע קינדער אין דער תלמוד תורה אין מיאמי ביעטש...
בברכת פרנסה.
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Notes:
מוה"ר אהרן :כץ .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ד תתסז .א'קכ:.
חלק ו

א'תשכא
ב"ה ,כ"א תמוז ,תשי"ב
ברוקלין.
הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק-ליובאוויטש
ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בעתו קבלתי מכ' מכ"ט סיון וג' תמוז עם המצורפים אליהם ,ומוסג"פ ]ב[חזרה המכ' ממשרד החינוך והתרבות מי"א בסיון ששלחו אלי,
אשר אולי יצטרך להם במשך עבודתם ,ובכלל הרי סדר ההנהגה הוא ,אשר ה]או[רגינאל נשאר בהמוס]ד[ אליו נכתב ואלי ישלחו פוטו
מהמכתבים...
בנוגע לההתנגדות מהערי' דלוד ,הנה ינסו לפנות אל מר אפרים שי' קראסנע ,ויזכירוהו אשר ביקר אצלי זה מזמן ביחד עם מר ד"ר
יעקב גריפל שי' ,ובהמשך שיחתנו כשדברו ע"ד הכפי' בעניני דת שבאה"ק ת"ו ,הבטיח לי שאם אדע ממקרה כזה ואודיענו ,יסדר
הדברים שיהי' מתאים להצדק והיושר )דאף שבאופן ישר אין זה שייך אליו כי כמדומני שהוא במחלקת ההתיישבות בההסתדרות ,אבל
בכ"ז בעל השפעה הוא( וכיון שזהו הפעם הראשונה שהנני פונה אליו בהתאם להבטחתו תקותי שיתערב בזה ויצליח ,כן יוכלו לפנות
למר שז"ר שי' ולאמר לו ג"כ ,שבהתאם לשיחתנו בטח ינצל את השפעתו לתקן המעוות...
אקווה אשר מסדרים את הענינים באופן כזה ,שלא ישקיעו מעות בצריפים ובנינים ,ובפרט שהבטיחתני הנהלת ישיבת לוד לתת צריך
אחד ,ובטח באיזה מקומות יש לפעול שהעירי' המקומית תתן בנין מתאים ,ובשאר המקומות הנה ,בלחץ המתאים בודאי יקבלו אצל
הפעילים ,ובמכ"ש ממה שנותנים למפלגות פוליטיות שעאכו"כ שיתנו לחרדים על מפלגתיים
ה( הגיעתני שמועה ,אשר לחדשי הקיץ לקחו איזה בחורים מישיבת תו"ת בלוד בתור מורים ,ובטח התבוננו מקודם ,שיהיו מתאימים
ומצליחים בעניני החינוך והדרכה ,וכמו שכתבתי זה כמה פעמים ,שמוסדי הרשת צריכים לשמש דוגמא וסמל לפעולות מוסדות חב"ד,
ועוד נתחזקה אצלי דעה זו ,אחרי השיחה עם מר שז"ר שי' ועוד מובן  -שבשביל האברכים אין זה ענין לצאת מכותלי ]הישיבה[
ולהעשות מורים ,ובודאי אין זה אלא דרך עראי ,עד שיהיו בטוחים באישור מוסדות הרשת ובהתקציב שלהם ,שאז יקחו מורים בעלי
מקצוע ,והאברכים יחזרו ללימודם בשקידה ובהתמדה ובהצלחה נוספת...
יא( בנוגע לההצעה שתלמידי הרשת ילמדו בישיבת לוד ,ויביאום יום יום להישיבה ,הנה אין מערבין ענין בענין ,וכמו שעל ישיבת לוד
להקפיד ,על ציורה שזהו ישיבה ,כן עליהם לשמור על ציורם הם ,שהם רשת אהלי"י השוה לכל נפש ,ולאו דוקא לתמימים או בני
תמימים .וצריכים להיות זהיר ביותר בזמן הראשון בהתחלת הדבר ,כי בטח יש כאלו המביטים ע"ז בשבע עינים ומחפשים חסרונות.
יב( במ"ש אם לדרוש משר החינוך שיהי' מפקח שלהם ביחוד ,הנה אין לעשות כזה מבלי לחקור מראש על הסיכויים למילוי בקשה זו ,כי
]אפ[שר שעדיין מוקדם הענין ובפרט שיש סברא לומר שאחרי אשר יאושרו המוסדות ,תהי' דרישתם זו צודקת יותר ,ולא ]ל[העמיד
בסכנה אי]ש[ור המוסדות כיון שיהי' לאחר מעשה ,משא"כ עתה .ויש הסברא גם להיפך ,אבל כיון שצעד אחראי הוא ,אין לעשותו מבלי
חקירה ודרישה מוקדמת.
יג( ת"ח על שליחתם רשימת שיחתם עם מר שז"ר שי' ובטח יעשו כזה גם להבא בעתו ובמועדו ,כדי שיתקבל לכאן בעוד מועד רשימה
הנ"ל ביום קודם בואו לכאן.
יד( נודע לי אשר הרב אביח]צי[רא שי' פרסם מכתבו אודותם ,ולפלא שלא הודיעו עד"ז מקודם ,ונא לשלוח העתק מכתבו.
טו( הרשת היא ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר ומבואר בדא"ח בכ"מ ענין השם שמורה על המקור ,צינור החיות וכו' במילא מובן ופשוט ,אשר
אין זה המקום אף שפילען זיך ופניות צדדיות וכו' ומובן ג"כ גודל הזכות וגודל האחריות וגודל ההצלחה )ומכלל הן וכו'( אשר בזה.
בברכת הצלחה בעבודתם בקודש  -המחכה לבשורה הטובה שהשלום וההצלחה שורה עליהם וביניהם.

Notes:
מהעתקה:.
חלק ו

א'תשלט
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ב"ה ,כ"ז תמוז ,תשי"ב
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה"ר מרדכי שי'
שלום וברכה!
איך האב באקומען אייער בריף פון כ' תמוז ,אייער בקשה צו שיקען אייך ,מזוזות רצועות צו תפילין און ציצית ,האב איך איבערגעגעבען
צו דער הנהלה פון "מרכז לעניני חנוך" און אז עס וועט זיי די מעגליכקייט וועלען זיי דאס אייך שיקען.
בנוגע צו דעם וואס איר שרייבט ,אז איר האט נאך שוועריגקייטן וועגען דער קאנאדער וויזע ,דארף דאס גופא דינען אייך פאר א באווייז,
אז איר דארפט נאך אויפטאן אין אייער ארט ,אין החזקת היהדות ותורה ומצות ,און ווי עס איז באוואוסט וואס מיין שווער כ"ק אדמו"ר
האט דערציילט אין נאמען פון זיין זיידען כ"ק אדמו"ר מוהר"ש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,ווי ער האט ערקלערט איינעם בארוכה ,אז
פרנסה גשמית קען דער אויבערשטער ברוך הוא געבען יעדעם איינעם פון אידען ,אין א סביבה פון אידען ,צווישן אידען שומרי תורה
ומצוה אין א גרויסער אידישער קהלה א.א.וו .און אויב א איד געפינט זיין פרנסה אין א פארוואגעלטן ארט ,איז דאס א באווייז ,אז זיכער
דארף ער דארטן עפעס מתקן זיין ,אריינבריינגען מער אידישקייט ,דעם נר מצוה ותורה אור צווישן די אידען וועלכע געפינען זיך דארטן,
במילא פארבינדט מען דאס מיט פרנסה גשמית ,בכדי אז אויך דער גוף ונפש הבהמית זאל וועלען פארען דארט ,און זייענדיק דארטן זאל
ער האבען די געלעגנהייט צו אויספירען זיין רוחניות'דיקע שליחות.
בייגעלייגט איז די רשימת דברים וואס איך האב געזאגט צו די תלמידי הישיבה ,וועלכע פארען אויף עטליכע וואכען איבער די שטעט פון
אמעריקא ,צו מעורר זיין וועגען אידישקייט תורה ומצות ,וואס באמת איז די רייד שייך צו יעדער אידען וועלכער איז פארוואגעלט אין א
ארט ,וואו מען געפינט ניט די אלע רוחניות'דיקע באדערפנישן ,און נאך מער בכללות איז דאס שייך צו אלע אידען ,וואר]ו[ם יעדער
נשמה וועלכע איז חצובה מתחת כסא הכבוד האט אראפגענידערט אין א גוף און פארנעמט זיך מיט גשמיות'דיקע זאכען און גייט דורך
פארשידענע נסיונות און שוועריגקייטן ,וואס די אלע ירידות זיינען צורך עלי'.
מיט א וואונש אז איר זאלט מצליח זיין און אויספירען אייער רוחניות'דיקע שליחות ,וואס דאס גופא וועט אייך ממשיך זיין הצלחה אין
אייערע גשמיות'דיקע ענינים.
נ"ב :אייער ביישטייערונג איז איבערגעגעבן געווארען צו דער קאסע וועלכע שטיצט די תלמוד תורה'ת און ישיבות וועלכע זיינען
געגרינדעט געווארען אויף דעם נאמען פון מיין שווער כ"ק אדמו"ר "אהלי יוסף יצחק" אין ארצנו הקדושה ת"ו ,אין אפריקע ,א.א.
וו.

Notes:
מוה"ר מרדכי :באומן ,אמבאטא עקוואדאר:.
דערציילט :ראה לעיל ח"ד אגרת א'ד:.
חלק ו

א'תשמה
ב"ה ,א' מנ"א ,תשי"ב
ברוקלין.
שלום וברכה!
קבלתי הפ"נ שלו בעדו ובעד בני ביתו שיחיו ,בו מבקש ליתן איזה שמירה לזוגתו ולבנו שיחיו ,הנני כותב בזה באידיש כדי שיוכל לקרות
הכתוב כמו שהוא לזוגתו תחי'.
אייער מאן שי' שרייבט מיר אז איר פילט ניט אזוי גוט אין געזונט ,און זייט נערוועז ,און אויך אז איר האט געהאט א חלום ,אז איר זאלט
בעטען בא מיר א שמירה:
די שמירה איז דאס ,אז איר זאלט בודק זיין די מזוזות פון אייער הויז ,און זעהן אז זאלען זיין אלע כשר'ה ,און יעדער ערב שבת קדש און
ערב יום טוב ,פאר ליכט צינדען ,געבען צדקה  81סענט פאר צדקות רמבעה"ן  -רבי מאיר בעל הנס  -אויך אז אייער מאן שי' זאל
זאגען אלע טאג אין דער פריה נאכן דאוונען א יום תהלים  -ווי דער תהלים איז פאנאנדערגעטיילט אויף די טעג פון חדש  -און אז אייער
מאן און אייער זון שיחיו זאלן טראגען א טלית קטן ,און זיכער איז איבעריג צו מאכן אויפמערקזאם ,אז די הויז זאל זיין א שטריינג כשר'ה
און פירן זיך אין אלעס ווי א אידישע הויז דארף געפירט ווערען ,און דער עיקר איז צו זיין שטארק אין בטחון בהשם יתברך ,וואס ער -
ברוך הוא  -איז דער באשעפער פון דער וועלט און פירט זי אן ,און אזוי פירט ער ברוך הוא אן דעם לעבען פון יעדער איינצעלן מענשן ,אז
ער ברוך הוא וועט היטען אייך אייער מאן און זון שיחיו ,איר האט גארניט וואס צו איבערטראכטען אין דעם ,און וואס אלץ מער אירט
שטארקען אייער בטחון ,אין דעם ,וועט איר זעהען קלאהרער אז השם יתברך העלפט אייך ובפרט אין אייער געזונט וועלכע וועט גיין צו
בעסער און אויך דער געזונט פון אייער זון אברהם עוזר שי' און איך האף אז איר און אייער מאן שיחיו וועלען קענען אנזאגען מיר גוטע
בשורות אין דעם.
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אייעאר נדבה איז איבערגעגעבן געווארען צו דער קאסע וועלכע העלפט ארויס די חדרים ,ישיבות און תלמוד תורה'ת "אהלי יוסף יצחק"
אויף דעם נאמען פון מיין שווער כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,און דאס זאל אייך דינען אלס צנור וכלי צו ממשיך זיין א צוגאב
ברכה והצלחה אייך אלעמען אין וואס איר נויטיגט זיך.
המחכה לבשורות טובות.
חלק ו

א'תשפו
ב"ה ,כ' מנ"א ,ה'תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בזה הנני להכיר לפניהם את העסקן המפורסם וו"ח אי"א וכו' הא' יצחק שי' אלמאליח ,ספרדי ,ממקורו ,המתכונן לבקר באה"ק ת"ו
בענין חשוב הנוגע לילדי הספרדים העולים מצפון אפריקה לאה"ק ת"ו.
העסקן הנ"ל הוא מחשובי וטובי עסקני הספרדים במרוקו ,ומידידינו ותומכי המוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר שם ,אדם נכבד,
בעל לב ורגש ומדות טובות ,מסור ונתון לחינוך הכשר של ילדי מרוקו וכו'.
ואבקשם לקבל את פניו בספ"י ובכבוד הראוי לפי מזגו ורוחו ,ולעזור לו בענין החשוב ביותר הנ"ל ככל האפשר ,הן מצדם והן בהכירות
בכל מקום שצריך לו.
ות"ח אם יודיעוני מהנעשה בזה.
בברכה,
מ .שניאורסאהן
חלק ו

א'תשצ
ב"ה ,כ"ו מנ"א ,ה'תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
סו"ס נתקבל מכתבם מי"ב מנ"א ,בו כותבים סיכום המצב בענין בתי הספר דאהלי"י באה"ק ת"ו ,ושואלים חוות דעתי בנוגע למקומות
השונים אשר בהם עשו רישום ויש תקוות לסדר שם בתי ספר.
נוסף על מה שכתבתי במכתבי הקודם ,קשה בריחוק מקום כ"כ להורות בפרטיות ופרטי פרטיות ,ובפרט שכנראה גם ממכתבם עלול
המצב לכמה שנויים .ואבוא בזה רק בהוראה כללית ,וכנ"ל בהוספה על האמור במכתבי הקודמים:
א( אין לעשות רעש מכל הענין ,ועל דרך מרז"ל שלוחות אחרונות שניתנו בחשאי נתקיימו ,וכמו שכתבתי מראש ומתחילה בזה .וחבל
אשר כנראה הפריזו על המדה בפירסום ,כי זה לא כבר קבלתי העתק המאמר שנדפס באה"ק ת"ו שקוראים לדבר זה "זרם חמישי",
וכנראה שהכונה בזה לסכסך ישראל בישראל וד"ל ,ואין צועקין על העבר ,ועכ"פ להבא יתקנו הענין.
ב( בכלל צריך להתאמץ לסדר האהלי"י באותם המקומות שבטוחים בהתמיכה החוקית ,כיון שמצומצמים באמצעים עצמיים.
ג( מובן מעצמו שהאהלי"י שהיו בשנה העברה מוכרחים לקיימם בכל האפשריות ,וכמו שכתבתי כבר שאין נוגע כלל וכלל החילוק בין
אהלי"י הישנים ואלו שמייסדים בקיץ זה ,ובטח מכאן ולהבא יכנסו כלם תחת הנהלה כללית אחת הן הישנים והן החדשים ,ובבקשה
להודיעני בהקדם עד"ז ,כי מצטער אני על אשר נשתמטו במענה על שאלה זו ע"ע.
ד( בנוגע להחובות דאהלי"י הישנים ,הנה כמו שכתבתי מכבר ,נדבות מר משה שי' מאירזון נתונות בתנאי שיסלקו מהם עכ"פ חלק
מסויים מחובות אהל]י"[י הישנים וכן יכניסום על להבא בתקציב הרשת.
ה( לפלא שאין מזכירים מאומה ע"ד העזרה מהפעילים בנתינת צריף ,כי לא יאומן אשר בה בשעה שנותנים צריפים למפלגות ישללו
עזרתם מענין על-מפלגתי.
ו( מה שכתבתי שלא להשקיע כספים בצריפים ובנינים ,הנה כנ"ל אין זה אלא הוראה כללית ,אבל אם בדעת כלם יחד יחליטו שמקום
פלוני הוא יוצא מן הכלל ,הרי אל בינתם אשען ,ובלבד שיהי' בכחם להחזיק את המוסד כל זמן המוכרח.
ז( בענין ביקורם אצל מר מרדכי סורקיס ,מסיימים שהקשיב למכתבי בדרך ארץ ,ואינני יודע כונתם ,אם כדאי שאכתוב לו מכאן ביחוד,
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שאז יש תקוה לתועלת בפועל ,או שהנ"ל מוכרח )מצד המפלגה שלו או מצד אלו שיש להם כבר בתי ספר( שלא ירשה לפתוח עוד בית
ספר.
ח( בנוגע לשאלתם אם להדפיס נייר עם הפירמא חדשה ,הנה בהתאם להנ"ל ע"ד העדר הרעש אין כדאי לחדש עתה ענינים כאלו ,כמו
שכותבים ג"כ במכתבם שבזמן הראשון אין זה רצוי.
אקוה למכתבם מפורט בנוגע לכל הנ"ל מבשר טוב בפועל.
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.
חלק ו

א'תתמז
ב"ה ,י"ד אלול ,ה'תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
מרת מושקה תחי' אשת המנוח ר' גרשון ז"ל
וואלפזאהן
ברכה ושלום!
אייער בריוו און טשעק וואס אייער מאן ע"ה האט איבערגעלאזן אויף צדקה לויט מיין באשלוס ,איז ערהאלטן געווארן .דער טשעק איז
איבערגעגעבן געווארן אויף דער אונטערשטיצונג פון אונזער]ע[ מוסדות "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" ,און בייגעלייגט איז א
באשטעטיקונג.
די מוסדות ,וועלכע טראגן דעם נאמען פון כ"ק אדמו"ר מו"ח זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,טוען לעבנס-וויכטיקע ארבעט אין פארשידענע
טיילן פון גער וועלט ,בארצנו הקדושה ת"ו ,אין יוראפ ,נארט אפריקע ,אויסטראליע א"א .זיי גיבן אידישע קינדער ,אינגלעך און
מיידלעך ,א תורה-טרייע דערציאונג און אפט אויך מאטעריעלע הילף ,וואו עס פאדערט זיך .דער זכות פון נעמען אן אנטייל אין דער
ארבעט איז אין לשער.
אזוי ווי עס איז אייך באקאנט די גוטע ארבעט פון אייער מאן ע"ה פאר די ליובאוויטשער מוסדות ,בין איך זיכער ,אז איר וועט אויסניצן
אייער השפעה אויף אייערע קינדער שיחיו אנצוהאלטן די טראדיציע פון דער משפחה ,און דורך דעם האלטן אפן די צנורות דורך וועלכע
דער אויבערשטער שיקט ברכה והצלחה ,אריכות ימים און נחת ,אידישן נחת ,פון די קינדער שי'.
בברכת כתיבה וחתימה טובה.
חלק ו

א'תתנד
ב"ה ,כ"ב אלול ,תשי"ב
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מר כהנוב שי'
שלום וברכה!
בנועם נודעתי מהנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק ת"ו ,על אודות יחסו הטוב אליהם ועזרתו אשר נתן להם בעת מצוא.
גודל ערך הענין בטח למותר להאריך בזה ,וידוע אשר החילוק בין השפעה על גדולים ובין השפעה על קטנים ,אשר סטי' קטנה מן הדרך
הנכון בהשפעה על גדולים ,הרי בדרך הרגיל אין זה אלא דבר קטן ,משא"כ בחינוך דור הצעיר ,הרי עלול ,אפילו שינוי קטן לגרום היזק
גדול לכשיגדל ,האדם עץ השדה ורואים אנו אשר שינוי קטן בגרעין נוגע בעיקרי גידול האילן איכותו וכמותו.
ואם בכל עת מוכרחה היתה שימת לב מיוחדה לחנוך דור הצעיר הרי עאכו"כ בימינו אלה אחרי השמדות הנוראות ל"ע שנשמד חלק
חשוב הן בכמותו והן באיכותו מעם ישראל ,הרי במילא גדולה כמה פעמים ככה חשיבות כל אחד ואחת מבני ובנות ישראל ,ובמילא
גדולה ג"כ זכות כל אחד המשתתף בשיפור מצב החינוך ובפרט חינוך כזה המקשר את הדור הצעיר עם מסורת אבותינו ועברו הקיים
לנצח גם בהווה וגם בעתיד ,והן הם יסוד קיום עם ישראל במשך כל זמן גלותנו עד בוא משיח צדקנו בב"א.
תודה כפולה על עזרתו בעבר ובבקשה גם על להבא לתת עזרתו להנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בשעת דחקם ,ובודאי יעשה
בזה ככל יכולתו ואפשריותו.
ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ,הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו ,ברכת כתיבה וחתימה
טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.
בכבוד ובברכה.
חלק ז

ב'לה
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ב"ה ,ז' אדר ,תשי"ג
ברוקלין.
שלום וברכה!
נתקבל הפ"נ שלו מעש"ק כ"ח שבט ,וכשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקראהו וכן הפ"נ שכותב בשם
חמיו וחמותו שיחיו.
לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד פעולותיו הטובות בישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ובפרט שהוא ע"ד המובא באגה"ק סי' ז' ובספר
השיחות קיץ ת"ש עמוד כ"ב שלכל נשמה יש מצוה פרטית המשמשת שער דרך בו עולים כל המצות והפעולות טובות שלו וכן נמשכים
השפעות מלמעלה למטה .וכיון שזכה שהמצוה שלו היא באהלה של תורה ובמוסד שנתייסד ומתנהל על שם וברוח של כ"ק מו"ח
אדמו"ר ,הרי בכל בקשה ופ"נ קשור זה עם פעולותיו במוסד זה .והשי"ת יזכהו ויצליח לבשר טוב בכל הנ"ל.
בברכת פורים שמח.
חלק ז

ב'קלא
ב"ה ,ט"ו סיון ,תשי"ג
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מענדל שי'
שלום וברכה!
אין בין געווען צופרידען צו באקומען א גרוס פון אייך דורך הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר שלמה זלמן שי' העכט ,און א
אמת'ן אידישן חסידישן גרוס ,דאס הייסט ,ניט נאר וואס עס איז פארבונדען מיט אהבת ישראל ,וויילע כל ישראל זיינען ערבים זה בזה,
נאר אויך וואס עס איז פארבונדען מיט אהבת התורה ואהבת השם ית' ,און א חוץ דעם וואס הרב העכט שי' שרייבט מיר וועגען אייך אין
אלגעמיין שרייבט ער מיר אויך אז מיט אייער גוטען ווילען האט איר אנגענומען א גוטען באשלוס פאר א גרויסער זאך ,אין וועלכע עס
זיינען פראן די אלע דריי אויבענדערמאנטע זאכען ,אהבת ישראל ,אהבת התורה און אהבת השם ית' ,און דאס איז ,צוגעבען א
באשטימטע סומע אויף אויסהאלטען איינעם פון די מוסדות חינוך "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" וועלכע זיינען אויף דעם נאמען פון מיין
שווער כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע .וואס בכלל ווען מען העלפט א אידן ,מיט וואס עס זאל ניט זיין ,איז דאס א ענין פון אהבת
ישראל ,און ווען מען העלפט אין א ענין פון לערנען תורה ,איז דאס א ענין פון אהבת התורה ,און בפרט ווען עס האנדעלט זיך צו
איופשטעלן אידישע קינדער אין א חינוך פון יראת שמים ,איז דאס אויך א ענין פון אהבת השם ית' ,וואס לויט תורת הבעל שם טוב ,ווי
מיר האבען געהערט מערערע מאל פון מיין שווער כ"ק אדמו"ר ,איז די דריי אהבות אהבת ישראל ,אהבת התורה און אהבת השם ית'
זיינען איין זאך.
הרה"ג העכט שי' שרייבט מיר אויך וועגען דער סומע וואס איר האט באשטימט צו געבען דערוויילע ,אין אייער באגרעניצטען צושטאנד,
און איך האף אז דורך פעולה טובה פאר צדקה צו געבן דעם סכום ,וועט זיכער מקויים ווערען די הבטחה פון רבותינו ז"ל ,עשר בשביל
שתתעשר ,ובמילא מיט דער צייט וועט איר האבען אויך די מעגליכקייט צו מוסיף ]זיין[ אויף דעם סכום לכשירחיב לו השי"ת ,לויט די
נויטיקייט פון דער זאך ,און אין אזא אופן אז עס זאל אייך ניט איינג מאכען ,ניט נאר אין רוחניות ,נאר אויך ניט אין גשמיות.
און השי"ת זאל געבן אז לאריכות ימים ושנים טובות ,זאלט איר טאן צדקה מיט אנדערע אידען און בפרט מיט אידישע קינדער ,דורך
אויפהאלטען א מוסד חינוך ביראת שמים ,און אויך צו טאן צדקה מיט זיך אליין בפרט מיטן גוף ונפש הבהמית ,וואס זיי זיינען די אמת'ע
ארימע לייט ,דורך דעם וואס איר וועט אויך מוסיף זיין אין די שיעורים פון תורה בכלל און אין תורת החסידות בפרט .און השי"ת זאל אייך
מצליח זיין אז דאס זאל זיין אלץ מיט גוטען געזונט ,און צו הערען איינער פון דעם אנדערען גוטע בשורות בגשמיות וברוחניות.
בברכה.

Notes:
מוה"ר מענדל :איינבונד:.
תורת הבעל שם טוב :ראה לעיל ח"ו אגרת א'תרה ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק ז

ב'קלג
ב"ה ,י"ז סיון ,תשי"ג
ברוקלין.
הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מוה"ר אשר שי'
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שלום וברכה!
אחרי הפסק ארוך ,סו"ס נתקבל מכתבו מי"ג אייר ,אודות עניני הישיבה ,ובטח בינתים נתקבל ג"כ המענה שלי על שם הנהלת הישיבה,
ולפלא שעד עתה לא כתבו ממהלך הענינים מאז .ויה"ר שיהי' זה סימן לטובה ,שכיון שאין כותבים הרי הכל שלום והצלחה .ובודאי
למותר לזרז ולעורר שככל אשר ביד כת"ר שי' לעשות בזה  -יעשה ,לרבות שגם אם נצרכה נסיעה למעלבורן לעתים תכופות יותר ,לא
תהי' בזה מניעה.
לפלא שאינו מזכיר דבר אודות עסקנותו בסידנעי .ויה"ר ,אשר גם זה יהי' סימן לטובה.
בנועם קראתי רשימת המשתתפים בחלוקת הש"ס ,אף שאין ניכר ,מתוך הרשימה ,למתי  -בל"נ  -יסיימו ,אם מצטרפים בזה עם
חלוקת הש"ס דכאן שבמילא הוא בי"ט כסלו ,או הגבילו למועד אחר ,בכ"א  -יה"ר שיהי' בהצלחה ,וכפי המבואר במכתבי מאז אודות
חלוקת הש"ס ,שע"פ הסוגיא )שבת צ"ג ע"ב( לענין שנים שעשו דזה אינו יכול כו' ,הנה י"ל ,שלכל אחד מהמשתתפים יש לו הזכות
כאילו למד כל הש"ס .ומטובו למסור את איחוליי וברכתי לכאו"א מהמשתתפים.
מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכין סיון ,אשר באמת תוכנו כל השנה זמנו הוא ,כיון שנתינת וקבלת התורה ה"ה בכל יום  -כחדשים,
וכלשון ברכת התורה  -נותן התורה ,לשון הווה.
בכבוד וברכת הצלחה בעניני הכל והפרט,
מ .שניאורסאהן
נ"ב .בטח הגיעו בזמנו הערותי על המאמר שלו ששלח לי זה מכבר.

Notes:
מוה"ר אשר :אברמסון .אגרות נוספות אליו  -לעיל א'תתצד ,ובהנסמן בהערות שם:.
הישיבה :אהלי יוסף יצחק מלבורן:.
המענה ..הישיבה :דלעיל ב'צה:.
במכתבי מאז :לעיל ח"ד תתסט ,ובהנסמן בהערות שם:.
הערותי :כדלעיל אגרת א'תתצד:.
חלק ז

ב'קנג
ב"ה ,כ"ט סיון ,תשי"ג
ברוקלין.
הנהלת הרשת דאהלי יוסף יצחק
ת"ו ,ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
סוף סוף אחרי שתיקתם הארוכה נתקבלו במעטפה אחת שלשת מכתביהם ,מי"ח וכ"ט אייר וערב חג השבועות עם המצורפים ,העתק
מכ' קטע עתון וכו' .ולפלא שלאחר שבטח יודעים שדואגים כאן על מצב הענינים ,ובכ"ז חכו במשלוח המכתבים דל"ג בעומר עד ערב
חגה"ש .ידוע דאין צועקין על העבר ,וכוונתי לתקן בזה בנוגע להבא.
ובטח יספיקו שורותי אלה...
ג( כיון שמתאבקים הם כ"כ במצב הכספי ,וכנראה שאין מוצאים לע"ע עדיין מי שיקדיש זמנו על זה )אשר בעצם כדאי שיהי' זה
עמלק"פ שכאשר יש נגיעה גם לנה"ב ,אינה מבלבלת כ"כ לעניני הנפה"א .וידוע שבעת היות המקדש על מכונו היו ענינים כאלו בעבודת
ביהמ"ק ג"כ וכמו עשן הקטורת וכו'( הנה אפשר כדאי שלא להוסיף מוסד חדש לרישום החדש ,מלבד אם בא בדרך התפתחות מאחד
המוסדות הקיימים מכבר...
נכון הדבר מה שבדעתם לצרף הרבנים דעל אתר להבחינות ,והוא מכמה טעמים ,אלא שאז צריכים הכנה יתירה הן מצד הנבחנים והן
מצד הבוחנים.
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ובעניניהם הפרטים .המחכה לבשו"ט.
חלק ח

ב'רפט
ב"ה ,ט' כסלו ,תשי"ד
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ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר
שלמה שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני בזה קבלת מכתביו מג' וי"א כסלו ,ובענין אלמליח שי' והעתון ,הנה קבלתי מכתב ממנו עם העתקה מקטע העתון ,וכותב
אלי שסומך שאכחיש הדברים וכו'.
וכנראה ,שלא הי' עסק לו עם כותבים בעתונים ,אשר הם שחבלו באחרים פטורים וכו'.
וטובה העדר ההתעסקות עמהם אם רק אפשרי הדבר .ובנדון דידן ,כיון שכבר עבר זמן נכון מהופעת המאמר ,וכנראה לא שמו לב עליו,
הרי השתיקה יפה מכו"כ טעמים.
כמובן אענה להנ"ל על מכתבו ישר מכאן ,וכותב הנני זה לכת"ר שי'  -שבאם ידבר עמו עוה"פ עד"ז ,אז ראוי שעל דעת עצמו יסביר לו
את המבואר לעיל.
נהניתי ממ"ש אודות לימוד שחיטה ,כי בכלל הצעה נכונה היא .ויש להתיישב בדבר ,שאם באפשרי הוא  -לדרוש מהם שילמדו משך זמן
קודם בתו"ת בברונא בתור הכנה לזה ,וע"פ המבואר בכ"מ ,אשר שו"ב צ"ל ירא שמים ביותר ,ולימוד פנימיות התורה  -היא תורת
החסידות )והדגשה בזה בתיבת לימוד ולא אמירה בעלמא( ,היא המביאה לירא]ה[ את ה'.
ואדבר בזה עם הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרבא"ג שי' כיון שהי' על אתר ,ובודאי יקבל ממנו הוראות פרטיות בהנ"ל.
מוסג"פ מכ' כללי לחג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל .ובודאי יפרסמו באופן המתאים ,ומה טוב להדפיסו .ואז ישלח לכאן כמנהגו איזה
טופסים.
בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שיחיו,
מ .שניאורסאהן

Notes:
מוה"ר שלמה שי' :מטוסוב .אגרות נוספות אליו  -לעיל ב'רעג ,ובהנסמן בהערות שם:.
וי"א :נתעכב השילוח ונוספה תיבה זו .ואז כנראה נוסף בסופו :מוסג"פ מכ' כללי  -דלקמן ב'רצב:.
ובענין אלמליח :ראה לקמן אגרת ב'שלג  -אליו:.
לימוד שחיטה :לתלמידי אהלי יוסף יצחק בקסבלנקה:.
חלק ח

ב'שב
ב"ה ,י"ז כסלו ,תשי"ד
ברוקלין.
הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
...ב( במ"ש שהי' אצלם הצעות ממנהלי בתי ספר ...שכיון שמכמה סיבות לא יחזיקו בבית ספר פלוני בשנת תשי"ד מציעים להם
להכניסם בהרשת .הנה יש להזהר בזה כי קרוב לודאי שמוסרי ביה"ס אף שיש להם רשות ויפוי כח ע"ז ,הנה כאשר יודע הדבר לעוד מי
שהוא ולאחר עיון לא יישר הדבר בעיניו ובמילא יתנפל עליהם בכל תוקף ועוז ,הנה אזי גם אלו שמסרו להם את הענין ימשיכו ידם מזה
וכו'.
ג( מזכירים במכתבם שנפגשו ...ידוע מכבר שיטת ליובאוויטש שאין היא נכנסת כלל בענין של מפלגה ,ובודאי יש להסביר את זה
בנעימות ובאופן של שלום ,או אם מספיק הענין דשב ואל תעשה יש להסתפק גם בזה אבל בכל אופן לא לקבל על עצמם כל ענין שיש
איזה זיקה מפלגתית.
ד( כן כותבים אשר יש מקומות שימסרו להם מבתי ספר של זרמים אחרים ,מתאים להחוק החדש שצ"ל רק בי"ס אחד ,ובודאי למותר
לעורר את תשומת לבם על הזהירות הדרושה שזה לא יגע כלל וכלל הרבונות והמרות והבעלות שתהי' להם בהבית ספר ,והרי ידוע
שלפעמים מי שרוצה להרס ,הנה נשען על הפסוק מהרסיך כו' ממך יצאו ,הנה מתחיל הוא בהענין דהיום אומר לו כך ,היינו שמסכים על
הכל וכשנכנס בפנים הרי מביע דעתו ומזמן לזמן בתקיפות יותר וד"ל .אפשר שאין לזה יסוד בנדון דידן ורק על אתר יש להחליט בזה ולא
באתי אלא לעוררם להתבונן בהענין גם מנקודת מצב זה ,ובודאי השי"ת ישמרם מכל ענין של תקלה ח"ו וחפץ ה' בידם יצליח להגדיל
תורה ולהאדירה ברוח ישראל סבא ע"י שיקרבו את לבם של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים בהחנוך הפנימי שיקבלו על ידם במוסדות

- 27 -

אוסטראליא איז נישט אנדערש
הרשת.
ה( במכתבם דסיום שנה העברה כותבים תקותם שבקרוב יקבלו המגיע להם מהמשרדים השונים להבת"ס דהרשת שבמקומות השונים
וכו' והסכום הוא יותר מי"ב אלף ל"י ,ולפלא שאינם כותבים בפרטיות מה מזה נתגשם כי בודאי אוחזים באמצעים האפשריים לקבל
הסכומים במילואם.
ו( מצער אותי במקצת ותקותי שאולי החשש שלי אין לו יסוד והוא שכפי מה שכותבים אודות הדו"ד שהי' להם עם ב"כ ...עשה עלי
רושם שנכנס גם אצלם הענין בגדר של נצחון חיצוני ,ובמילא רוצים להתפשט עד כמה שאפשר ולהראות שיצאו נוצחים .והנה אף
שלפעמים נצרך גם ענין זה כי ע"י ואתהלכה ברחבה אפשר שיבטלו מניעות ועכובים בלי כל פעולה נוספת ,אבל בנדון דידן )שהמטרה
היא חינוכם של כמה ילידי ישראל ברוח של יר"ש( אין להגדיל את הקישויים בזה אפילו במדה קטנה ,ונודע ורואים בחוש שכשהולכים
בדרכי שלום ובנעימות ,במילא אין רגש של הנצחון אצל הצד השני ,וכשהצד השני מדבר רק ע"פ שכל קל יותר להתדבר אתו...
מובן שאין כוונתי כלל בזה לעזוב את ביה"ס שם ,אבל מה שנצרך כפי שיש ואפשר לשער בריחוק מקום ,הוא להסיר עד כמה שזהו בידם
את הענין שזהו מלחמה נטושה ורוצים לכבוש את כל הכפר וכו' אלא שכיון שההורים דורשים חינוך מסויים ובעלי הרשת מומחים לזה
בטוחים הם שימלאו רצון ההורים ולא שיכפו אותם על דעתם וכו' וכו'...
ח( מובן שהאמור בסעיף ד' אודות הזהירות בלקיחה לרשותם בי"ס של מפלגה או זרם אחר ,הנה אם כבר נעשה מעשה הרי אז
אדרבה השינוי עלול להחריף היחסים כו' ובמילא אז יש רק לנקוט באמצעים ובצורה המתאימה שלא יהי' כל מקום לחששות הנ"ל ,אבל
גם זהו פשיטא לשלוח הילדים שברשותם לבי"ס העומד ברשות מורים אחרים היינו שלא הם שכרום ואין עליהם המרות שלהם ,זהו
מופרך ואי אפשר לקבל אחריות כלל וכלל בעד חינוך שע"י אחרים.
ט( בשאלתם במכ' מששי בחשון אם כדאי להגיב על ענינים הנדפסים בעתונים ,הנה כפי שהראה הנסיון להכנס בשקו"ט וכו' בעתונים
ה"ז דבר שאין לו סוף ,ועוד זאת שסו"ס העתונים נמצאים ברשות אחרים ולא שלהם .ובנוגע להגיבה בבית משפט כו' הנה ידועה שיטתי
מאז שלזה מקום לחשוב רק אחרי שניצלו כל האפשריות האחרות.
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש המחכה לבשו"ט בהקדם היותר אפשרי.

Notes:
בעתונים :ראה גם לעיל ב'רפט .לקמן אגרת ב'שלג:.
חלק ח

ב'שי
ב"ה ,כ"ג כסלו ,תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי" נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר
אשר שי'
שלום וברכה!
נעם לי לקל ידיעות מאנ"ש שיחיו אשר במעלבורן אודות השתתפותו ועזרתו בענין התפתחות הישיבה אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר
שם ,ואף שבודאי גם להבא יעשה בזה במרץ המתאים ,הנה ע"פ מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין באתי גם אני בשורותי אלה ,אף
שבטח אינו נצרך אלא להעדפה שכת"ר שי' ישתדל בזה ככל יכולתו וגם למעלה מיכולתו.
וע"פ המבואר בדא"ח חילוק עבודת בני אדם דקודם מתן תורה שריחות היו מלאחר מ"ת אשר שמן תורק שמך ,אשר קודם מתן תורה
קודם דביטול הגזירה דבני סוריא לא יעלו לרומי השיג האדם בעבודתו ופעל בזה רק כפי יכולתו ושרשו ושרש שרשו אבל לא יותר ממקום
שרש הנבראים ,משא"כ לא מ"ת אשר בטלה הגזירה הנ"ל וירד ה' על הר סיני ומשה עלה גו' ,הנה יכול האדם לפעול לא רק בהמשכה
משרש הנבראים אלא גם למעלה מזה והאריכות לדכוותי' בודאי אך למותר.
ומה שכותב הנני עד"ז עתה הוא שכיון שצריך לחול סידור הישיבה שם שינויים עיקרים ותקותי אשר סו"ס יתייסדו ויתפשטו בעיר גופא
ואח"כ בסביבותי' ,הנה ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר ,אז ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס ,ולכן צריך להצביא כל כחות
ולהעמיד זה באופן שיהי' לשם ולתפארת ובפרט שזהו הישיבה היחידה בכל אוסטראליא וממ]נ[ה תוצאות חיים בכל עניני הדת במדינה
זו.
המחכה לבשו"ט וחותם בכבוד וברכה.

Notes:
מוה"ר אשר :אברמסון .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ז א'תתצד ,ובהנסמן בהערות שם:.
המבואר בדא"ח :ראה לקו"ש ח"ח ע'  .85וש"נ:.
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שינויים עיקרים :ראה לקמן אגרת ב'שכח .ב'תקטו .בתקכד:.
חלק ח

ב'תקלח
ב"ה ,י"ט אדר ב' ,תשי"ד
ברוקלין.
הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק  -ליובאוויטש
ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
 ...רואים הם במוחש ,וגם בעיני בשר  -הצלחה שלמעלה מדרך הטבע שיש בעניני הרשת ,הן בהיחס של האנשים השונים והמוסדות
שעמדו מלכתחלה בהתנגדות ,כן מהאמצעים שקבלו שלא שיערו מראש ...והנה ע"פ שכל הבריא ,ואפילו שכל אנושי ואפילו שכל
הטבעי ,צריך הי' לעורר הנ"ל אצל כאו"א מחברי ההנהלה  -תוספת כח בעבודה ,לחזק ולפתח הרשת ולהגדילה בכמות ובאיכות...
ובאתי במכתבי זה בקריאה לבבית ונפשית ,אשר בידם עתה לקדש שם ליובאוויטש ,ובמילא  -שם נשיאנו הק' ,ובמילא שמו הגדול של
ממה"מ הקב"ה  -ע"י רכישת כו"כ מבני ובנות ישראל קטני עמך  -כלשון המדרש אסתר רבה באופן ביטול גזירת המן  -לקרבם לאבינו
'.שבשמים וכמרז"ל כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדו וכו' וכו
ולהנ"ל אין נצרך כלל ענינים של מס"נ ביטול במציאות ואפילו לא ביטול היש ,ובלבד שיתמסרו לעבודתם כאו"א בהמקצוע שלו ...שזה
קשור לא רק בטובה רוחנית שלהם ושל ב"ב  -שיחיו  -אלא גם בענינים גשמיים ,ואפילו אלו הענינים שנפש הבהמית נמשכת אחריהם,
וכמו כבוד כו' ,ואם אין עצה אחרת ,הרי אמרו רז"ל שהמאבד סלע ובא עני ומצאו ה"ז צדקה ,הרי לו יהי' ע"י שתתקנא נה"ב של אחד
בהנה"ב של השני ובלבד שיעשו הפעולות הצריכות להגדלת הרשת במילואן.
וכבר ידוע מענה כ"ק אדמו"ר האמצעי שענה לאחד מחסידיו :ע"פ הוראת אדמו"ר האמצעי ,הנה כל אלו שחזרו מליובאוויטש ,מצווים
הם לחזור דא"ח בהמקומות שעברו דרך חזרתם מליובאוויטש  -להפיץ תורת החסידות .ואחד מבעלי צורה התאונן לפניו שמרגיש הוא
עי"ז תוספת הרגש עצמו וישותו כי רואה שמצליח בחזרת הדא"ח כו' וכו' ,וענהו אדמו"ר האמצעי" :מעג ווערען פון דיר א ציבעלע  -אבי
חסידות זאלסטו חזר'ן".
אקוה אשר יספיקו שורותי אלה ,אף כי מעטים בכמות ,ואולי גם באיכות  -לנגד הענין המוטל בידם ושנתנו להם כל הכחות על זה...
המחכה לבשו"ט בהקדם.
חלק ח

ב'תרה
ב"ה ,כ"ד ניסן ,תשי"ד
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מט' ניסן ,בו כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו ומסיים אשר בדרך כלל נמנה בין אנשי חב"ד .ולפלא על ביטוי כזה
שמהו הענין דבדרך כלל בה בשעה שמתפקידו של האדם הוא לעשות מעשים בפועל שמובן מעצמו שזהו בדרך פרט .ובודאי גם הוא
משתתף בשיעורים דתורת חסידות חב"ד נוסף על מה שלומד בפ"ע בזה )ומובן שהוא נוסף על השיעורים בנגלה דתורה( וכן משתתף
גם בעסקנות הצבורית בכרם חב"ד שכל הנ"ל הם כלים וצנור להמשיך המצטרך לאדם וב"ב בגשמיות וברוחניות וצריך הי' לחפש אופנים
להיות מתמכין דאורייתא בממונו כפי יכולתו וגם ע"י טרחה בגופו בהמוסדות שנושאים שם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו וגדול זכות זה למלאות משאלות לבבו ולבב זוגתו שיחיו שתהי' להם האפשרית
לתמוך לא רק בהושננתם לבניך אלו התלמידים אלא כפשוטו ממש וכפסק רז"ל אין מקרא יוצא מידי פשוטו ומובן שלכל דבר צ"ל אחיזה
גם בדרכי הטבע ובמילא צריך לשאול ולמלאות כהוראת רופאים מומחים במקצוע זה והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.
בברכה המחכה לבשו"ט.
חלק ט

ב'תרלא
ב"ה ,ד' אייר ,תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר זלמן טובי' שי' הכהן
שלום וברכה!
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זה עתה נתקבל מכתבו מכ"ד ניסן ,ובודאי יוסיף אומץ בעבודתו בקדש ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו ככל
האפשרי ,והרי כבר ראה במוחש אשר אם רק מתעסקים במוסדות אלו ,הנה נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר מעורר ר"ר ונשפעת הצלחה
מופלגה לאותם המקומות שהם מתעסקים בהם אבל כיון שאין פתיחה כחודה של מחט הרי אין וכו' ,וכאשר יטיל עצמו בהעבודה כדבעי
הרי תהי' העבודה בהצלחה ,ואין להתפעל ממה שבתי ספר אחרים יש להם רהיטים וכו' ובהשתדלות הראוי' הרי לאט לאט יתוסף גם
זה ,כיון שבבתי ספר אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש הענינים הפנימיים יהיו מסודרים .ובלי ספק אשר התעסקות זו תמשיך ג"כ תוספת
ברכה והצלחה בענינים הפרטים שלו ושל זוגתו וילידי' שיחיו ואחכה לבשו"ט.
בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

Notes:
מוה"ר זלמן טובי' שי' :אבלסקי ,אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ו א'תתטו ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק ט

ב'תרנ
ב"ה ,י"ג אייר ,תשי"ד
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר בצלאל
שי' שד"ר
שלום וברכה!
 ...ובמ"ש בהשאלה כשמוציאים ס"ת אחרת באמצע הקריאה איך היא ההנהגה בענין הברכה.
הנה לא שמעתי בזה שמועות מיוחדות ובמילא אין בזה אלא הנדפס באחרונים ובפרט בשער אפרים ונ"כ - .הועתק בשעה"כ ש"ה ס"ב.
המחכה לבשו"ט אודות הצלחת המגבית בשביל הבנין החדש של ישיבת אהלי יוסף יצחק במעלבורן ופ"ש כל אנ"ש שיחיו.

Notes:
מוה"ר בצלאל :ווילשנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ח ב'תקטו ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ב'תתפח:.
הבנין החדש :ראה בזה לעיל ח"ח אגרת ב'שי ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ב'תרפא:.
ב'תשכז .ב'תשסו .ב'תשעב .ב'תתקכ .ב'תתקנו:.
חלק ט

ב'תרנה
ב"ה ,ט"ו אייר ,תשי"ד
ברוקלין.
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו ,בו כותב אודות אשר עבר עליו ומתאונן על מצבו עתה שמלמד הוא תינוקות של בית רבן וחושב שעל ידי זה
נפל בלימודו ובמילא רוצה או לנסוע לאה"ק ת"ו או שיתנו לו כתה גבוה ללמוד.
והנה בכלל ענינים כמו אלו שייכים להנהלת מוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר במרוקה ובמילא מסרתי בקשתו להם ויבואו בקשר
אתו.
אבל מה שמפליאני ביותר הוא מה שמצטער על עסקו עתה ועל סיומו במכתבו שכותב שהוא בצער עצום עי"ז ואומר אשר ע"י התעסקותו
הנ"ל נפל בלימודו .והרי ידוע ומפורסם תורת הבעש"ט ששמענוה כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר כדאית ירידת
הנשמה למטה ולהיות כאן בגוף גשמי משך שבעים שמונים שנה בשביל לעשות טובה פעם אחת במשך ימי חייו לאיש או אשה
הישראלים בגשמיות או ברוחניות והנשמה הרי היא חלק אלקה ממעל ממש וחצובה מתחת כסא הכבוד ,ובכל זה אומרת השכינה אשר
כדאי שתרד ממקום כבודה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא בשביל עשיית טובה פעם אחת ,וכאשר זיכהו השי"ת והצליחו שבכל יום ויום
עושה מה בקירוב לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים שעל ידי זה יש לו חלק בשמחת ה' במעשיו ושמחת ישראל בעושיו ,הרי אומר
הוא שאפשר ליפול בלימודי התורה עי"ז ונמצא הוא בצער עצום ,וכשהדבר ברור ופשוט כ"כ מאין באים טענות אלו הרי כנראה שספק
הוא אצלו וקס"ד שהוא טענות היצר טוב.
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כלך מדרך זה לגמרי וימסור את עצמו לעבודתו בקדש ללמד את בני ישראל תורה ,שהלומד מתחיל מלימוד אל"ף בי"ת וכו' ואין אתנו
יודע עד מה מה נחשב יותר לפני המקום נוסף על מרז"ל אל תהי' יושב ושוקל במצותי' של תורה כו' שנאמר אורח חיים פן תפלס .ומובן
אשר צריכה להיות עבודה זו בשמחה על שזכה לזה ואז יצליח גם בעניניו הפרטים שיעשו מוחו ולבו  -כלשון רבנו הזקן  -זכים אלף
פעמים ככה ויעלה בלימוד תורת הנגלה ובתורת החסידות.
בברכה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר

Notes:
תורת הבעש"ט :ראה גם לעיל אגרת ב'תרמא ,ובהנסמן בהערות שם:.
כלשון רבנו הזקן :תו"א בתחלתו:.
חלק ט

ב'תרפח
ב"ה ,כ"ט אייר ,תשי"ד
ברוקלין.
הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו תל
ד' עליהם יחיו.
שלום וברכה!
בנועם ובענג קבלתי מכתבם מט"ז אייר בצירוף העתק הנאומים שנאמו בכינוס צעירי אגו"ח בכפר חב"ד ,והתענגתי הן מתוכנם וגם מה
שלאט לאט מסתדרים בהעבודה ,ובודאי ילכו גם בהסדר מעלה מעלה שבד"מ יוסיף גם זה בהצלחת העבודה והשלישית והיא העיקר
שכיון שהנואמים הדגישו נחיצות הרחבת הפעולה תקותי חזקה שיגשימו את זה בפועל להגדיל עבודתם בכל הסניפים הן בכמות והן
באיכות ויה"ר שגם בזה יקויים שפתיחה כחודו של מחט מלמטה )שיש לפרש בזה שגם בערך הלמטה הוא כחודה של מחט( תפתח
עי"ז מלמעלה כפתחו של אולם )שי"ל בזה שגם בערך של מעלה הוא פתחו של אולם( וכבר באה העת שלא להסתפק בחרישה וזריעה
לחוד אלא גם לעשות ככל האפשרי שיבואו גם כן לקצירה ולאוסף הפירות .וכוונתי בזה שאף שבתחלת התעמולה במקום או סביבה
חדשה צריכה להיות הכנה כללית לקבלת הענין החדש והוא ע"ד צחצוח האור מקיף ,הנה התכלית היא שיחדרו הדברים לפנימיותם.
ובהנוגע לתעמולתם היינו קב"ע לשיעור בתורה בכלל ובתורת החסידות בפרט ובאופן שידעו בין ביקור לביקור מהנעשה במקום או
בסביבה כו' וכו' ומובן ג"כ שאין להזניח בשביל זה את העבודה בשלב הראשון ,כי הרי כמה מקומות ישנם וכמה סביבות שעדיין לא
נכנסו בתוכם וזקוקים הם לעבודה דאור מקיף שיצחצח הכלי מבחוץ עכ"פ.
ב( לפלא שאין מזכירים במכתבם אודות השתתפותם בהרישום ובפרט שבהמברק שלי הדגשתי שמם בהכתבת.
ג( מוסג"פ העתק מכתבי מענה לאחד על שאלתו אשר כדאי פרסמו בהבטאון הבא כיון שע"פ השאלות המתקבלות לכאן כנראה עורר
מכתב זה תמהון וקושיות בחוגים שונים.
ד( כן אם יופיע הבטאון לפני חג השבועות כדאי לפרסם הקטע דשבת מברכין סיון דאשתקד כיון שהוא מענינא דיומא.
המחכה לבשו"ט מפעולותיהם ביום הבהיר הוא ל"ג בעומר וע"ד הכנתם לפעולות טובות בזמן מתן תורתנו וחותם בברכת הצלחה
מופלגה בעבודתם בקדש.

Notes:
בכינוס :בחוה"מ פסח .דלעיל ח"ח אגרת ב'תקצו .וראה גם לעיל אגרות ב'תרכז .ב'תרמז:.
בהרישום :תלמידים ברשת אהלי יוסף יצחק:.
מכתבי מענה לאחד :דלעיל ב'תרכה .וראה גם לקמן אגרת ב'תשסב:.
חלק ט

ב'תשצ
ב"ה ,ו' תמוז ,תשי"ד
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ברוקלין.
הנהלת הרשת דאהלי יוסף יצחק
ת"ו ,ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת המכתבים מי"ג ,ט"ו  -ב' מכתבים  -וכ"ח  -ב' מכתבים  -סיון ,ובינתים בודאי נתקבל מכתבי מענה על מכתבם
הקודם שבהם ג"כ מענה על כמה מהשאלות במכתביהם הנ"ל ,וכנראה שהמברק שלי בהנוגע לחולון לא הגיע ,ופליאה גדולה ע"ז
)נשלח על כתבת הרב חנזין שי'(.
ב( ההצעה לערוך קורסין מזורזים להכנת מורים ולהשתמש בזה בימי החופש נכונה במאד מאד גם אם לא הי' החשש שלשנה הבאה
ידרשו בתוקף מוסמכות מכל מורה ומורה ,ובודאי עושים בזה במרץ היותר גדול ,ואפשר כדאי שאף אלו שכבר מוסמכים הם ישתתפו
עכ"פ בחלק מהקורסין למען לחזור על הישנות ואי אפשר לבית המדרש בלא חידוש .והסברא בנוגע לקייטנא ,הנה נתקבלה בקשה זו
מביה"ס דאהלי"י ביפו ,ומציעים לעשות כזה בכפר ,ובכ"א גם זו הצעה נכונה ואפשר גם מוכרחת.
ג( אינני יודע ההוצאות הכרוכות בהנ"ל ,ובודאי יש מקום לבקש עזר מיוחד מהמשרדים המתאימים ועל השאר להשתדל למצוא ,והרי
כבר בלאה"כ יש חסרון ניכר בהרשת ,והלירות שיתוספו על שתי הוצאות הנ"ל אינם משנים המצב ,ובודאי ישתדלו אנ"ש להמציא
אמצעים על זה.
ד( בהמשך לזה ולפי שיטתי שכל עניני בתי הספר צריכים להתנהל ע"י הנהלה הכללית ,הנני עונה לביה"ס דיפו שהעזרה חלקית שדרשו
תומצא להם ע"י שיבקשו הנהלה הכללית ובעיקר להמציא להם בהקדם ולעודדם ולחזקם שיעשו הקייטנא.
ה( כיון שהקייטנא תהי' בכפר חב"ד הרי אפשר יש מקום שיתארחו שמה גם התלמידים מבתי ספר אחרים היינו לא רק מיפו אלא גם
משאר בתי ספר אהלי"י ,ואפשר שעי"ז יוקל יותר השגת העזר מהמשרדים השונים כיון שבהתרכז כל התלמידים במקום אחד יתמעטו
ההוצאות ,ומה שעיקר עוד יותר ההשגחה תהי' טובה יותר.
ו( ההצעה ליסד בתי ספר אהלי"י במקומות רחוקים ביותר כמו בנגב וכו' ,הנה לפי המצב עתה בהנהלה הכללית אינני רואה איך
שישגיחו שם ויש מקום לחשוב ע"ד הצעות כאלו רק אם ימצאו על אתר אנשים שיש לסמוך עליהם במאה אחוז.
ז( הסברא שכל אחר הראוי לזה ילמוד עם כתה נוסף על עבודתו בהנהלה הכללית דהרשת ,נכונה במאד ,ולא רק מפני החסרון
בהוצאות אלא גם מטעמים רוחניים ובהם קירוב דעת מהמורים ומורות להנהלה ע"י שיכירו שגם הם משתתפים בעבודתם בפעולות.
ח( מובן מעצמו שאין לוותר על הפרינציפ דבחירות מורים-ות דהרשת דוקא ע"י הנהלה ולא מי שהוא מבחוץ ,והרי הי' זה אחד התנאים
הראשונים בעת המו"מ ע"ד הכניסה לחינוך ממלכתי דתי )אף שגם בזה אין לעשות זה דרך מלחמה ,והרי כבר הראה הנסיון שבדרכי
נועם פועלים הרבה יותר ובנקל יותר(...
ט( תקותי שאם גם י"ב וי"ג תמוז הם ימי החופש ,בכ"ז ינצלו ימים אלו לספר להתלמידים והתלמידות ע"י איזה אופן אודות פרשת החג.
י( מהנכון הי' שאנשים המתאימים לזה יתראו עם מר שז"ר שי' כיון שהוא הי' המתווך ויודע ג"כ ע"ד ההבטחה בענין מינוי מורים-ות ויש
לו השפעה גם עתה וגם על...
שי'.
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ובפרט בימי גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר על שמו נתייסדו אהלי"י וברוחו צריכים הם להתנהל
ולהתפשט .המח' לבשו"ט.
חלק ט

ב'תתח
ב"ה ,י"ג תמוז ,תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר שלמה שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
נתקבל מכתבו מיו"ד תמוז עם רשימת השמות שקראתים על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ביום הבהיר י"ב
תמוז הוא יום הולדתו והתחלת גאולתו והיא גאולתנו כי גופא בתר רישא אזיל.
מ"ש אודות הרחבת עבודת אגודת נשי ובנות חב"ד ע"י פתיחת עוד סניף אחד בעירם סמוך למקום דירתם .הנה יש לעשות את זה רק
אם לא יופחת על ידי זה ענין סניף נשי ובנות חב"ד הקים כבר ,וגם אז יש לעשות האסיפות בימים שונים בכדי שלא ישמש אפילו לתירוץ
ויש להזהר בזה בתכלית ע"פ מ"ש פוטר מים ראשית מדון ותקותי שיבטיחו )באווארענען( זה ,שאז אדרבה כדאי להרבות בסניפים
שבד"מ יתרבה ג"כ מנין המשתתפות ,ואולי כדאי באופן דיפלומטי לתת מקום לסניף מיוחד בעד הנשים הצעירות ולסניף מיוחד לאלו
שהן כבר בימי העמידה וכו' כיון שהישיבה ביחד עם נשים זקנות לפעמים מעכב הצעירות לבוא להאסיפות ,מובן אשר זה צריך להעשות
באופן דיפלומטי בלי בליטות כלל וכלל וד"ל.
במ"ש אודות חילוק פושקעס .הנה כיון שנתקבל מכתבו ביום הבהיר י"ב תמוז שאז עושים מגבית בשביל מוסדות אהלי יוסף יצחק
ליובאוויטש ,הרי נוסף על הפושקע של כולל חב"ד שבזה משתדלים בודאי בלא"ה יש לחלק ג"כ פושקעס ע"ש הנ"ל והשי"ת יצליחם.
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באם אין פושקעס מהמוכן ,הרי מובן שיכולים לקחת איזה פושקע שתהי' ולהדביק על זה פתקא בשם הנ"ל שאז אין בזה הענין דאין
משנין מצדקה לצדקה.
בברכת הצלחה המחכה לבשו"ט.
]אגרת המזכירות בקשר להאמור לעיל[

ב"ה ,י"ט תמוז ,ה'תשי"ד
ברוקלין ,נ.י.
אל אנ"ש די בכל אתר ואתר
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
ביי דער התועדות פון י"ב-י"ג תמוז דעם יאר ,האט כ"ק אדמו"ר שליט"א צווישן אנדערעס דערקלערט ווי וויכטיק עס איז אין דעם טאג
פון הולדת וחג הגאולה פון כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,אז יעדער איינער וועלכער שטייט אין א התקשרות צום בעל-השמחה
און וויל די התקשרות פארשטארקען ,קען דאס דערגרייכן דורך טאן א נחת-רוח דעם בעל-השמחה אין א דבר בפועל.
דעריבער האט כ"ק אדמו"ר שליט"א בא דער התועדות פארגעלעגט אנצוהאלטן אויך דעם יאר דעם מנהג וואס איז איינגעפריט געווארן
אין דעם טאג ,זיך משתתף צו זיין מיט א ספעציעלע ביישטייערונג לטובת די מוסדות חינוך וועלכע טראגען דעם נאמען פון כ"ק אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע  -די ישיבות ,תלמוד-תורות וכו' אין ארץ-ישראל ,אפריקע א"א ,וועלכע טראגען דעם נאמען "אהלי יוסף יצחק
ליובאוויטש".
זעלבסטפארשטענדלעך ,האבן אלע אנוועזענדע ביים פארברענגען דעם פארשלאג פון כ"ק אדמו"ר שליט"א גלייך דורכגעפירט לפועל,
יעדער איינער מעלדנדיק אין א פארמאכטן ענוועלאפ זיין ביישטייערונג צו דער דאזיגער ספעציעלער מגבית-י"ב-תמוז.
כדי צו געבן די מעגלעכקייט אויך צו די וועלכע האבן ניט געקענט אנוועזנד זיין ,אז אויך זיי זאלן קענען האבן דעם זכות זיך משתתף צו
זיין אין דעם מנהג ,האלטן מיר פאר אונזער פליכט אייך וועגן דעם מיטצוטיילן.
כאטש לכתחילה ,האט כ"ק אדמו"ר שליט"א באמערקט ,וואלט געווען בעסער לטובת הענין אז יעדער איינער זאל אריינשיקן זיין
פארפליכטונג במשך פון  8טעג ,פון יום ההולדת ביז דעם יום הברית ,ד.ה .ביז י"ט תמוז ,אבער די וועלכע האבן ניט געהאט די
מעגלעכקייט דאס צו טאן ,קענען עס טאן אויך שפעטער ,אבער לכל-הפחות וואס נעענטער צו דער צייט.
מיר האפן ,אז די אלע וועלכע וועלן באקומען דעם בריוו ,וועלן אחוץ מזכה זיין זיך אליין ,אויך מזכה זיין אנדערע אנצוהאלטן און צו
פארשטארקען די התקשרות צו כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע און דורך דעם ממשיך זיין אויף זיך און די בני-בית שיחיו די ג-
טלעכע ברכות והשפעות בכל המצטרך ,בבני חיי ומזוני רויחי ,בגשמיות וברוחניות.
בברכה,
מזכירות כ"ק אדמו"ר
שליט"א
ביטע אנמערקען די אויבענדערמאנטע ביישטייערונג " -י"ב-תמוז".

Notes:
מוה"ר שלמה שניאור זלמן שי' :קצנלנבויגן .אגרת נוספת אליו  -לעיל ח"ח ב'שנא:.
הרחבת ...עוד סניף :ראה לעיל שם:.
חלק ט

ב'תתכט
ב"ה ,כ"ה תמוז ,תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר
סעדי' שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח וי"ד סיון ה' וי"ב תמוז עם הפ"נ המוסגר בו ,שאקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
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נהניתי ממ"ש במכתבו שנתרבה מספר התלמידים בכמות ,ובטח יעמוד על המשמר בהנוגע לאיכות ,שיהי' להמוסד הציור הרצוי כפי
הכוונה .ומ"ש אודות הספיקות שישנם בקבלת תלמדיים מהת"ת דמידלט ,הנה קשה לי לחוות דיעה בזה ,כיון שכותב במכ' שאינו יודע
הטעמים והנמוקים .אבל בכ"א ,לכאורה ,אין מקום לטלטול תלמדים של גיל ט' י' י"א שנה מעיר אחת לחברתה ,כיון שבודאי על אתר
ישנן כתות מתאימות לתל' דגיל זה .ובפרט שכפי ההשערה אמרו ,שהמוסד דספרו יהי' מעין ישיבה ,ולא תלמוד תורה .וכנ"ל ,שאין זה
אלא בדרך סברא ולא החלטה ,כיון שאיננו יודע פרטי הטעמים והסברות ולדידי' לכאורה קשה יהי' לשמור על הציור דישיבה ,אם יהי'
חלק חשוב של התלמידים בגיל ח' ט' י' וכו'.
כותב במכתבו הנ"ל ,שבקרוב יוגמרו מטות כפולות ,ואינני יודע כוונתו בזה .אבל אם הדבר כפשוטו ,היינו ששנים ישנים במטה גדולה
אחת  -תמיה גדולה על זה .ודורש שלילה בהחלט ...ואולי אין זה כוונתו במלת "כפולה".
בטח יודיע בפרטיות מהתועדות די"ב תמוז .כן אם סידר התועדות בש"ק מברכין.
וכן אם יש אפשריות לקישור עם בע"ב  -אבל באופן שלא יהי' מקום כלל וכלל לחשש דמיעוט הדמות של הרב המקומי ,שיש להזהר בזה
ביותר.
בברכה שיוכל לבשר טובות ...בקרוב ,ויצליח בעבודתו בקודש ,שבמילא ימשיך זה תוספת ברכה והצלחה בענינים הפרטים שלו ושל כל
ב"ב  -שיחיו.
מ .שניאורסאהן

Notes:
מוה"ר סעדי' :ליברוב .שעל ידו נפתח סניף אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ,בספרו מרוקו .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ח
ב'שסו ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ב'תתקכה:.
אין זה כוונתו :כדלקמן שם:.
חלק י

ב'תתקעט
ב"ה ,כ"ד תשרי ,תשט"ו
ברוקלין.
שלום וברכה!
...מה שכותב אודות המגבית שערך הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר בן ציון שי' שם טוב שד"ר לטובת המוסדות חינוך אהלי
יוסף יצחק ליובאוויטש במאראקא העומדות תחת נשיאותי.
הנה נכון ואמת הדבר ,ובודאי למותר להאריך בדבר הידוע ומפורסם אשר הלחץ והדוחק שם גדול ביותר ,ובמילא סובלים מזה עניני
תורה ומצות ג"כ ביותר ,ובפרט בשדה החינוך על טהרת הקדש ,ומאידך גיסא הרי מפני רמת החיים שם שהיא נמוכה ,הנה בסכומים
קטנים לפי ערך מדינות אחרות יש לפעול גדולות ,ואף כי בעזה"י לומדים כבר במוסדות חינוך אהל"י יצחק ליובאוויטש במרוקו אלפים
ואלפים תלמידים ותלמידות מבני ובנות ישראל ,הרי כל סכום שמתוסף בהקופה מוסיף כמה וכמה מבני ובנות ישראל בכותלי הת"ת
והישיבות הנ"ל ,ואף שאין מתחשבים בהמצב בהקופה ולווים ,הרי מובן שגם הלואות מוגבלות הם וד"ל .ומטובו למסור תודה וברכה לכל
אלו שהשתתפו במגבית הנ"ל הן העושים והן המעשים אשר בודאי יקיים השי"ת הבטחתו עשר בשביל שתתעשר ובמילא יוסיפו אומץ
בזה להבא כהנה וכהנה.
בברכ"ט  -המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל.
חלק י

ב'תתקפב
ב"ה ,כ"ז תשרי ,תשט"ו
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר שמעון ברוך שי' שו"ב
שלום וברכה!
לאחרי הדומי' הארוכה נעם לי לקבל מכתבו מערב הוש"ר ...וברך לקחתי ואשיבנו ממחרת שבת בראשית ,בראשית השנה הבאה עלינו
ועל כל ישראל טובה שתהי' שנה מבורכת ומוצלחת בכל אחד ואחת בעניניו ועניני ב"ב שיחיו ,וכיון שכל ישראל ערבים זב"ז ,הרי נוסף
על הפי' כפשוטו ערבים מלשון ערבות ,הרי ערב]ות[ זו באה ע"י הענין השני שבמלת ערבים מלשון עריבות ונעימות שעי"ז מקבל כל
אחד ברצון ערבות בעד חבירו ,ובמילא ג"כ הענין השלישי שבמלת ערבים מלשון מעורבים זע"ז אשר כולם יחד הם קומה שלימה.
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הרי מתאים לזה בודאי יוסיף ג"כ כת"ר כח ועוז בעסקנות צבורית בכלל ,ובעזר להחזקת המוסדות הק' אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר
במרוקה בפרט ,וגדול זכות השתדלותו בזה להיות צנור וכלי לברכות השי"ת מעל.
בברכה.

Notes:
מוה"ר שמעון ברוך :אוחיון:.
ערבים :ראה גם לעיל ח"ד אגרת תשפט ובכ"מ:.
חלק י

ג'יב
ב"ה ,י"א מ"ח ,תשט"ו
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מרדכי
שי'
שלום וברכה!
איך האב באקומען אייער בריף  -אן דאטום פון שרייבען  -און איך בין געווען צופרידען לייענען אין עם אז איר הויבט זיך אן צו באטייליגען
ענערגיש אין די ענינים פון ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אין מעלבורן ,און האפענטליך אז דאס טאן ענערגיש און די נויטיגע
השתדלות וועט בריינגען די ברכה פון השי"ת און הצלחה ,און אויב אין אלע צייטען און אין אלע ערטער האט מען געמוזט האבען א תורה
צענטער פון תורה וועלכע איז פארבונדען מיט יראת שמים ,על אחת כמה וכמה אין אונזער צייט און אין אזא ארט וואו דער אידישער ישוב
הויבט אן צו וואקסען מוז מען לייגען אויף דעם די גרעסטע כחות און איינקריצען גוט אין קאפ און הארץ דעם מאמר רז"ל כל המקיים נפש
אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.
אמאל איז א חדר און ישיבה פאר א קינד ,האט דאס עם אפגעראטעוועט פון צו זיין א עם הארץ ,און האט עם געמאכט פאר ]א[ יודע
ספר או א גרויסע טייל פון די קינדער אויך פאר לומדים ,אבער אין אונזער צייט ליידער ,דארפמען טראכטען וועגען אפראטעווען קינדער
אז זיי זאלען בלייבען אידען ,און אין דעם קען מען זיך ניט פארלאזען אויף דער סביבה א.א.וו .נאר מען מוז בויען פאר זיי פעסטונגען ,א
חדר ,א ישיבה ,וועלכע גיבען די גאראנטיע אז זיי זאלען בלייבען אידן ,און די אריכות אין דעם איז געוויס איבעריג.
אין אייער פראגע פון וועלכען שיכט צו ציען אין דער פינאנס קאמיטע וועלכע ווערט אויפגעשטעלט אויף צו אויסהאלטען און אויסברייטערען
די ישיבה ,ווענדעט זיך דאס אן דעם חאראקטער און פעהיגקייט פון יעדער באטרעפענדען באזונדער און דעריבער איז שווער צו געבען א
ענטפער אויף דעם ,א אלגעמיינעם ענטפער ,אבער וואס מען דארף איז ,אויסהיטען זיך פון צו געבען דער ישיבה א פאליטישע פארב
אדער א פארטייאישען חאראקטער ,וויילע דאס לערנען תורה איז ניט פארבונדען מיט פאליטיק און פארטיי ,וואס דאס איז געווען איינע
פון די יסודות פון דער הצלחה פון ליובאוויטשער מוסדות ,וואס זיי זיינען שטענדיג געווען איבערפארטייאיש ,און ווען מען טראכט זיך אריין
אין דעם טיפען זין פון דעם ,אז די תורה איז געגעבען געווארען איינצייטיג צו אלע ששים רבוא אידען ,פון דעם גדול שבגדולים ביז דעם
קטן שבקטנים און ווי אלע האבען איינצייטיג געהערט די דברות ,אנכי ה' אלקיך ,זכור את יום השבת ,ולא תחמוד ,באגרייפט מען דעם
ענין ,אז תורה איז פאר אלע אידען ,אז פון אנכי ה"א מוז מען צוקומען ניט נאר צו זכור את יום השבת נאר אויך צו לא תחמוד ,אזוי אויך
קען מען זיך ניט אויסהיטען פון לא תחמוד אויב עס איז ניט באגרינדעט אויף אנכי ה"א און אויב מען לייגט ניט אלע כחות צו אויספאלגען
דעם זכור את יום השבת ,און דעריבער דארפמען דא ניט אריינמישען קיין זייטיגע ענינים ,וואס אמאל שרעקט מען זיך אפ פון דעם
זייטיגען ענין ,צי דאס איז פארטיי אדער פאליטיק ,און מען פארלירט דורך דעם די געלעגענהייט צו פארבינדען זיך מיט דער תורת חיים
ומצותי'.
געוויס געדיינקט איר אונזער געשפרעך ,און איך האף אז עס איז איבעריג צו ווידערהאלען בעטען און ערוועקען אייך אויף צו טען אין די
ענינים פון דער ישיבה אהלי יוסף יצחק לויט אייערע אלע מעגליכקייטען און אויסניצען אייער השפעה דאס מאקסימום אין דעם ,און נאר
לויטן מאמר רז"ל אין מזרזין אלא למזורזין ,וויל איך נאך אמאל מעורר זיין אייך אין דעם ,כדי עס זאל צוקומען אין אייער ארבעט.
בברכת הצלחה בכל הנ"ל און אין אייערע ענינים הפרטים המחכה לבשורות טובות.

Notes:
מוה"ר מרדכי :ריטש ,מלבורן:.
חלק י

ג'צג
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ב"ה ,י"א כסלו ,תשט"ו
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
לאחר ההפסק הכי ארוך נעם לי לקבל מכתבו מר"ח כסלו ,בו כותב אודות המצב בהישיבה בהווה .ובשאלתו אם להכריח איזה
מהתלמידים שיבואו בדוקא להתפלל ג"כ בהישיבה .הנה מובן שאין ההכרח דרך בזה ,ואף שיש לדבר בזה בעת רצון ובהתועדות ומה
טוב שיהי' לא רק מהנהלת הישיבה אלא מאנ"ש שאינם בהנהלה .אבל אין להכריחם בענינים שבאם לאו וכו' ,ואדרבה הנהגה דימין
מקרבת תועיל גם בזה ,הרבה יותר מאשר זה דשמאל דוחה.
בהנוגע ללימוד תורת החסידות של הנ"ל ,הרי בכללות הנקודה היא כנ"ל ,וכיון שבזה נוגע הענין יותר  -צריכה שגם ההשתדלות בזה
תהי' ]ב[תכיפות יותר ,ולהסביר הענינים ע"פ המובא בזהר פ' בהעלותך קנ"ב ע"א בענין נשמתא דאורייתא )ב"ח לטאו"ח סמ"ז( ,וכן
המבואר בקונטרס לימוד החסידות לכ"ק מו"ח אדמו"ר וקונטרס עץ חיים וכו'  -ובקושיא הידועה בכגון דא ,שאם כן מה עשו בדורות
הקודמים .הנה התירוץ פשוט ע"פ המבואר בכ"מ ומהם בלקו"ת במדבר בדרוש נחש הנחשת דף ס"א ע"ד ,בהא שמן התורה מספיק
ק"ש ,ומדרבנן צריך ג"כ שתי תפילות בכל יום ,והאידנא קבעוה חובה גם לתפלת ערבית .ואח"כ כשנתמעטו הלבבות וגדול החשך
נתוסף פסוקי דזמרה כו' וכו'.
ומובן ופשוט המענה אם יבוא מי ויאמר שדי בשבילו להתנהג כמנהג הצדיקים בימי הבית ובמילא יתפלל בלא פסוד"ז ואפילו בלא ברכות
ק"ש כו' .וככל הדברים האלה הוא גם בנוגע ללימוד החסידות .וע"ד המובא באגה"ק בשם האריז"ל שבדור זה מצוה לגלות זו החכמה.
ומדור לדור גדול ההכרח לגלות יותר ,שלכן נתפשטה ביותר תורת החסידות ונתלבשה באותיות המובנות גם בשכל אנושי .ובודאי ימצאו
האותיות המתאימות לפי חושי הנפש ותלמידים הנ"ל .וכנ"ל להתחיל התעמולה בעת התועדות ,ובעת רצון עלולה שתביא תועלת ביותר
וביותר.
מוסג"פ העתק מכתבי ממ"ש לאחד המוסדות של אנ"ש .וככל האמור בו הוא גם בנוגע לאנ"ש דאוסטרליא ,ובטח ימצא האותיות
להסבירם.
בהמשך להנ"ל  -מ"ש בהסיבה להעדר ההתעסקות כדבעי מפני טרדות בפרנסה ,הרי מבואר בתורת הדא"ח ומובן גם בשכל ,אשר
בענינים של פרנסה צ"ל שני חלקים :א( שתהי' הפרנסה מוכנה למעלה .ב( שתומשך למטה מעשרה טפחים בבני חיי ומזוני.
וכמבואר בארוכה בכ"מ ומהם בקונטרס ומעין מבית ה' יצא .ואיש האומר שאין לו זמן להתעסק בחלק הראשון כיון שטרוד הוא
בההמשכה למטה כו'  -אין לזה כל מקום בשכל .וכדי שיקצבו לו הפרנסה למעלה ,ה"ז דוקא ע"י התעסקות בענינים של תורה ומצות.
ולית דין צריך ביאור .ובפרט בהנוגע לאנ"ש והתמימים אשר ההשגחה פרטית שלחה אותם למדינה מיוחדת בשליחות מיוחדת .ומה
תועיל ההוספה בהטרדה ,כיון שהוספה זו ממעטת ח"ו במילוי השליחות ובמילא גם בהקצבת הפרנסה למעלה ח"ו.
ואין להאריך בדבר המצער.
בהנוגע להתלמידים הבאים מבתים שאין ההורים חרדים כ"כ לע"ע ,מובן שיש להשתדל לקרבם ככל האפשרי .ואינו מובן מקום לשאלה
בזה.
בהנוגע להביא למדינתם תלמידים וגם ר"מ מאה"ק ת"ו .הנה עליהם להתייעץ עם אותם היודעים את הר"מ ויודעים מהותו וכן
התלמידים ,ובמילא יוכלו לייעצם ע"ד התועלת שיביאו במדינתם עתה.
בודאי ינצלו ימי י"ט כסלו וחנוכה הבע"ל גם בענינים הנ"ל והשי"ת יצליחם.
בברכה ופ"ש כל אנ"ש.

Notes:
חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע'  873וחלקה שם ע'  324וחלקה בחכ"ד ע'  153והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ט ב'תרפא ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ג'רנז.
ג'שלג:.
בהישיבה :אהלי יוסף יצחק במלבורן .ראה לעיל אגרת ב'תתר ,ובהנסמן בהערות שם:.
מה עשו בדורות הקודמים :ראה גם לעיל ח"ז אגרת ב'קלו ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק י

ג'שכט
ב"ה ,ג' אדר ,תשט"ו
ברוקלין.
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הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר חיים שי'
שלום וברכה!
נתקבל מכתבו מכ"ו טבת  -אשר הלך בדרכו יתר על הרגיל  -נהניתי לקרות בו אודות עבודתו בהתפתחות ישיבת אהלי יוסף יצחק אשר
במעלבורן ,ובודאי גם להבא יעשה בזה ועוד יוסיף אומץ ,כי בעזה"י יש לקוות שישיבה הנ"ל תצליח לשנות ענינים עיקרים בהנהגת העיר
וגם המדינה ,וע"פ מאמר רבותינו הק' ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס ,הנה נוגע ביותר ההתחלה הזה בראשית התיסדותה,
ואשרי חלקו של כל אחד ואחת העושה בזה ככל יכולתו ,ובודאי יקוים בכל או"א מהם פסק רבנו הזקן בתחלת ספרו תורה אור בפירוש
הכתוב וצדקה תרומם גוי שהוא הן בגשמיות והן ברוחניות.
בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

Notes:
מוה"ר חיים שי' :סרברנסקי ,מלבורן:.
מאמר רבותינו :ראה גם לעיל אגרת ב'תתקפד ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק י

ג'של
ב"ה ,ג' אדר ,תשט"ו
ברוקלין.
האברך אהרן שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מכ"א שבט ,נעם לי לקרות בו אודות עבודתו בישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר במעלבורן ,ובודאי על להבא
יתחזק בזה וגם יוסיף ככל יכולתו ,ובפרט שיש לומר אשר האברכים והבחורים הבאים ללמוד בהישיבה ,הרי במשך זמן לא ארוך יהיו
בגדר וסוג דטופח על מנת להטפיח ,ובמילא כל השתדלות בהם תביא פירות בהמושפעים של האברכים והבחורים לאחר משך זמן קצר,
דהיינו שהטוב של אחד יוכפל כו"כ לאחר זמן.
ויה"ר שיתמעטו ההעלמות וההסתרים ביותר וביותר והיגיעה לא תהי' כ"כ בענין של דחיית החשך אלא עיקרה בהקו דריבוי אור ,וכל
הנ"ל בודאי תביא הצלחה מרובה גם בעניניו הפרטים.
בברכה.

Notes:
האברך אהרן שי' :סרברנסקי .אגרת נוספת אליו  -לעיל ג'קכז:.
חלק יא

ג'תיא
ב"ה ,ג' דחוהמ"פ ,תשט"ו
ברוקלין.
שלום וברכה!
 ...מ"ש אודות האברך שמואל שי' גורעוויטש והטעמים לנסיעתו לכאן ,ולפלא קצת הדבר  -כין שרואים שבמקום שהם נמצאים נמצאת
ישיבה ויש לה אפשריות גדולה ביותר והוא בגדר מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים ,והראי' שאין אחרים עושין אותה ואפילו מבין אנ"ש
אין הפעולות במילואן המוכרח לא בכמות ולא באיכות )אף שבטח גם צוק העיתים סיבה לזה ,אבל גם סיבות אחרות בדבר( ,ובמילא
מובן מכל זה שעל כל פנים אלו שזכו לזה והצליחו לקחת חלק בעבודה קדושה זו ,על כל השאר לעודדם ולחזקם ולסייע להם בכל
האפשריות ,ותמורת זה הנה מבאר הוא במכתבו איך שטוב וישר שיעזוב הנ"ל חלקו היפה שהצליחה אותו ההשגה העליונה לסייע
בחיזוק והתפתחות הישיבה ולחפש "גדולות ונפלאות" מעבר לים כו' וכו'.
ומ"ש שמה יהי' התכלית כיון שיכול הנ"ל לעשות לעצמו בהוספת ידיעה בחסידות וכו' הרי אם גם הי' אמת הדבר ,שאי אפשר לעשות
לעצמו אלא ע"י נסיעה מעבר לים  -עדיין מסופקני )והוא ספק קרוב לודא( מאי כדאי ביותר אפילו בשבילו ,אם למלאות שליחות
ההשגחה העליונה בעבודה בישיבת אהלי יוסף צחק או להעשות בקי וידען בנגלה ובחסידות יותר מאשר הוא עתה.
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ובפרט שכיון שכותב רבינו הזקן בו"א בתחלתו שע"י צדקה )שגם צדקה רוחנית בכלל( נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה ,הרי
השעה אחת שלומד באוסטראלי' אם בנגלה או בחסידות ,ביחד עם התעסקות בהנ"ל יצליח בה כלימוד אלף שעות במקום אחר ,כיון
ששם לא תהי' התעסקות זו ,ובפרטי פרטיות  -שעדיין לא קבלתי ידיעות שהאברכים והת' שבאוסטרלי' מנצלים את כל הזמנים הפנוים
לתורה ועבודה שבלב זו תפלה ,וכיון שיש מקום להוסיף במקומם עתה למה לו להחסיר בהפעולות בהישיבה ועי"ז להחסיק בהשפעת
ההצלחה לעצמו ,והאריכות בדבר הפשוט אך למותר...

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע'  035והושלמה ע"פ העתקה:.
האגרת היא אל ה"ר אבא פליסקין ,שהתעסק בהנהלת הישיבה אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במלבורן אוסטרליה .אגרות נוספות
אליו  -לעיל ח"ה א'שכו ,ובהנסמן בהערות שם:.
עוד על הישיבה הזאת  -לעיל ח"י אגרת ב'תתר ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ג'תיח:.
ג'תקצח .ג'תרטו .ג'תשדמ:.
חלק יא

ג'תיח
ב"ה ,כ"ו ניסן ,תשט"ו
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מרדכי
שי'
שלום וברכה!
נאכן ליינגערען איבעררייס בין איך געווען צופרידען צו לייענען אייער בריף פון  54/4מיט די בייגעלייגטע אויסשניטע און פאטאס ,און מיט
פרייד האב איך געלייענט וועגען דער הצלחה פון דעם חנוכת הבית פון דער ישיבה ,וואס פון דעם קען מען זיך איבערצייגען נאך אמאל
און ווידער אמאל אז דאס אידישע הארץ איז שטענדיג וואך )ער( צו תורה ומות אויב מען גייט נאר צו מיט די פאסיקע ווערטער און אויף א
פאסענדען אופן ,און דאס וועט זיכער צוגעבן מוט צו די אלע וועלכע האבען זיך באטייליגט אין דעם חנוכת הבין און צוגרייטונג צו טאן ויף
ווייטער אין דעם מיט נאך א גרעסערער מאס און מיט מער כחות ,וואס דאס וועט אויך זיכער צוגעבען און פארגרעסערען די ברכות פון
השם יתברך און הצלחה אין דעם ,און בפרט אז די ישיבה איז א ענין וואס רירט אן א רבים און זכות הרבים תלוי בהם.
און איך האף אז עס איז איבעריג צו אויפמערקזאם מאכען די אלע מיטהעלפער און טוער פון דער ישיבה ,אז מען דארף זיך איסהיטען פון
יעדער זאך וועלכע קאן אויסגעטייטשט ווערין אלס פארטייאיש )מפלגתית( אויב די פארטיי זאל אפילו געפונען ווערן פאסיג צו א טייל פון
די טוער ,בכדי ניט געבען קיינע אפשוואכונג אפילו אין דער קלענסטער מאס דעם איבערטרעטין פון די שוועלען פון דער ישיבה פאר אלע
אידען וועלכע האלטען תורה ומצות אן אונטערשייד פון פארטיי אנגעהעריגקייט ,און דאס איז אין אלע צייטען געווען דער גרונד פון דער
הצלחה פון דער ארבעט פון ליובאוויטש אין פערשידענע מדינות און אין פערשידענע צייטען ,צו טאן די ארבעט שטריינג אומפארטייאיש,
איך האף אז אויך איר ועוט איינשטימען מיט מיר אין דאס איבען געזאגטע און דאס וועט אויך געבען גענוג שטאף )חומר( צו זעהען
אפהיטען דעם פארנעם און ארבעט פון דער ישיבה ,אזוי אז קיינער זאל ניט קענןע זאגען ,אז זי געהערט אן צו איין פארטיי מער ווי צו
אנדערע.
לויט אייער בקשה וועל איך מזכיר זיין אייך און אלע אייערע בני בית וועגען וועלכע איר שרייבט אויף דעם ציון הק' פון כ"ק מו"ח אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,און דער זכות פון אייער ארבעט לטובת דעם מוסדת הקדוש אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ,וועלכער ווערט
אנגערופען אויף זיין נאמען ,וועט געוויס אייך אלעמען ביישטיין אז מיין שווער כ"ק מו"ח אדמו"ר זאל מעורר זיין ר"ר איף יעדערען פון
אייך צו דעם וואס יעדער באדארף בגשמיות וברוחניות.
בברכה צו געזונט און צו בשורות טובות.

Notes:
מוה"ר מרדכי:ריטש ,מלבורן:.
ישיבה :ראה אודותה לעיל אגרת ג'תיא ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יא

ג'תמ
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]ד' אייר ,תשט"ו[
 ...ג( בהנוגע לשיעורי ערב לנוער עובד ,הנה כבר כתבתי לכמה מאנ"ש ,שאין מענין עסקני חב"ד  -הפצת לימודי חול ,ואין ענינם לתת
הכשרים על בתי ספר בכלל ,ובפרט כהנ"ל .אלא שאם יש אפשריות שגם אלו הלומדים לימודי חול יוכלו להפיץ ביניהם לימודי יהדות
בכלל ועניני תורת החסידות בפרט ,יש להשתדל בזה וביותר ,אבל באופן שלא ישמש זה הכשר על בית ספר שאינו רצוי .ואפשר הדבר
 אם עושים זה שלא בתכנית הלימודים של בית הספר וכו' ,וכיו"ב עניני זהירות התלוים בתנאי המקום והזמן .ואין כדאי שאחד יעמידעל עצמו  -כ"א שיתייעץ בזה עם אנ"ש מאלו הנמצאים על אתר ,ויבארם נקודות הדורשות זהירות ,כמבואר לעיל.
ד( מבאר במכתבו מפני מה שלא התקיימה פגישה בין המורים-ות והתלמידים בימי חג הפסח ,והנה מובן שתירוץ זה אינו מספיק
ועאכו"כ שאינו ובן כלל מפני מה לא התקיימה פגישה בין המורים עצמם בימי החופש ,ולא רק פגישה ידידותית אלא גם ימי עיון וכיו"ב.
ה( לפלא שאינו מזכיר דבר מהתקדמות עבודת הרישום ,ורק שכותב שחלק חשוב בזה נפל לחלקו.
ו( נהניתי ממ"ש שתתקיים פגישה בין נשי חב"ד והאמהות של תלמידים-ות וישתדל לעשות כזה גם בשאר בתי ספר הרשת ,ויה"ר
שתהי' בהצלחה ותומשך ההתעוררות בבתי ההורים בענינים של פועל.
ז( מ"ש שעדיין לא בא ענין הגדר סביב בית הספר לפועל ,הנה לפלא קצת ,שהרי באמצע החורף כתבו שהתחילו להתעסק בזה ,ויה"ר
שיבשר טוב גם בנקודה זו.
בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בכל זה.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' :153
כבר כתבתי :לעיל ג'תג:.
הרישום :ילדים ללמוד ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בשנת הלימודים הבאה:.
חלק יא

ג'תעז
ב"ה ,י"ג אייר ,תשט"ו
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתביו מכ"ט ניסן והקודם לו ,וכן מג' ,ו' אייר והמברק אודות השתתפות הבחורים בהרישום.
הנה פלא ותמי' גדולה עליו הרבה ותר מאשר על שאר אנ"ש באה"ק ,כי הרי הוא בעצמו הי' בארצוה"ב בעת שכ"ק מו"ח אדמו"ר
זצוקלהל"ה נבג"מ זי"ע ,נשיא ישראל ולא רק של אנ"ש הי' שולח את תלמידי התמימים לעבודת תעמולה בנוגע לחינוך הכשר ,ובחר
במובחרי התלמידים ביותר ,ושלחם לערי השדה לייסד שם ישיבות קטנות בם ילמדו אל"ף בי"ת עברי סידור חומש משנה וגמרא ,אף
שתלמידים אלו מצד עצמם הו יכולים להתעסק בלימוד החסידות ,נוסף על לימוד הנגלה ,ונודע לו גם אודות המיטוואך שעה שענינה
ללמוד עם קטנים וקטנות שאין יודעים אפילו לדבר אידיש ,וצרי עוד להסבירם ע"ד מודה אני ,יסוד שמירת שבת כו' וכו' - ,וגם לעבודה
זו שלח כ"ק מו"ח אדמו"ר מהתלמידים ,ואפילו מאלו שכבר עסקו בלימוד החסידות ובעבודת התפלה כו' וכו' ,ואפילו בשעה שמספר
התלמידים בישיבת תו"ת כאן הי' קטן ביותר .וכשנצבת השאלה באה"ק ת"ו ,ולאחר שכמה פעמים השתתפו תלמידים הנ"ל בעבודת
הרישום ,והמדובר הוא ע"ד  51תלמידים לערך ,ורק למשך שבועיים ,הנה מניח הוא את כל עסקיו הצדה ,ומבזבז ממון לשלוח מברק
לכאן  -אפשר יעלה הדבר למנוע השתתפות התלמידים בהרישום) ,אף שעי"ז עלול שבאיזה מקומות החדשים ואולי גם מהישנים -
ימנע ממאות נערים ונערות חינוך כשר.(...
מובן ש"מצער" "ג"כ" הפארשלעפעניש בהנוגע להבנינים לבית ספר לחקלאות ומלאכה בכפר חב"ד  -ועתה בא נוער ממרוקה ,ואם היו
הבנינים מוכנים לקליטה במילואם  -אפשר הי' להציל כמה עשיריות מהנוער הנ"ל ,לקולטם בבתי ספר אלו ,ולעשות געוואלד אודות
בנינים חדשים נוספים ,משא"כ בהמצב העכשוי .כשמזמן לזמן מתחדשת עוד הזדמנות להרחיב עניני חב"ד באה"ק ת"ו ,ובד"מ הפצת
המעיינות חוצה לקיום היעוד לכשיפוצו המעינות קאתי מר - ,הנה מזמן לזמן נתחדש עוד מניעה ועכוב...
נעם לי לקבל ידעה אשר הביקור שלהם בבית ספר הרשת במנחה ,עשה רושם טוב ביותר על התלמידים-ות .והלואי היו נשמעים לדברי
ועושים בקורים כאלו לעתים תכופות יותר ,ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא יעשו זה ,והשי"ת יצליחם.
בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל,
מ .שניאורסאהן

Notes:

- 39 -

אוסטראליא איז נישט אנדערש
הרישום :ילדים ללמוד ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בשנת הלימודים הבאה:.
חלק יא

ג'תעח
ב"ה ,י"ג אייר ,תשט"ו
ברוקלין.
הנהלת צעירי אגודת חב"ד בירושלים עיה"ק
ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
פליאה קצת על הפסק מכתביהם בהמשך הפעולות הטובות ,אש בודאי ניצלו חדש ניסן ,שע"פ מרז"ל )ברכות נ"ז א( נסי נסים נעשו
בו ,להפצת המעינות חוצה וגם ההדרכות וההנהגות דתורת החסידות ,ובטח ימלאו בהזדמנות הכי קרובה.
בנוגע למ"ש אודות ישיבת הערב ,תקותי שבודאי ש"ב הרה"ח כו' שמואל מנחם מענדל שי' מסר תוכן מכתבי אליו ,שגם הוא נגע
בשאלה זו ,ומפני הכבוד ולאהבת הסדר אחזור ואכפול גם בזה ,והוא:
אשר לא טוב לתועלת עבודתם בקדש ,מה שמפצלים הענינים ביותר ולכל מפעל בשם יקרא ומנגנון במיוחד וכו' ,ולמרות שיש בזה
תועלת דקנאת סופרים ,והעומד בראש מפעל פרטי מרגיש אחירות יותר גדולה ,אבל יצא שכרו בהפסדו ,כי כמה ענינים שהם בבחי' נר
לאחד נר למאה מבזבזים כחות בהכפלתם כן ביצוע העבודה אינו פעיל כ"כ ,כיון שלא כל הפטים ידועים מאחד לחבירו ,ולכל דבר הנהלה
נפרדה ועוד ועוד ,ולכן הצעתי שבהקדם האפשרי יעשו אסיפה בה ישתתפו כל הפעילים במקצועות העבודה שלהם ,ומבלי למעט דמותו
של מי שהוא או לנגוע בכבודו של מי שהוא ,ירכזו הענינים באופן שתהי' התאמה שלימה במקצועות השונים ,ובמילא גם פעילים ופעולות
יותר גדולות ,והוצאות הן בטרחה ,הן בזמן ואפילו בממון יותר קטנות ,ומובן ע"פ מכתבי מאז ,וע"פ מה שנאמר ותשועה ברוב ועץ,
אשר מהנכון במאד שישתתפו באסיפה זו גם מזקני אנ"ש שבירושת"ו ,ובפרט אלו שהתיעצו עמהם עד עתה ,ובמילא יודעים מהלך
הענינים ובראשם ש"ב הרה"ח כו' מוה"ר עזריאל זליג שי' סלונים.
כן אכפול גם בזה ,אשר מפני כמה טעמים הנה השם אהלי יוסף יצחק ואפילו בהשמטת תיבת אהלי ,הרי באה"ק ת"ו להשתמש בו רק
במסודות הרשת ,ולכן להמפעל שלהם יש לקרות סתם בשם ישיבת ערב שעל יד וכו' ,אבל לא בשם הנ"ל ,וכאן מקום אתי להביע
תמיהתי בכל על מה שנטלו שם זה וקבעום על מוסד מיוחד מבלי להתייעץ מתחלה עד"ז ,והרי זהו שם נשיאנו נשיא ישראל ,וקביעות
שם מטלת אחריות גדולה ביותר ,ומי הוא זה ואיזהו אשר יוכל להעמיד על דעתו הפרטית מבלי דעת רבים ,ומאלו שאין נוגעים בדבר כו',
ומובטח שיהי' קידוש השם ולא כו' ,והרי הרואים אין שואלים מי קבע את השם ואם הוא בהסכם רבים וכו' ,ולפעמים דנים על בעל השם
מהמוסד שעליו נקבע שם זה ,ואין להאריך בדבר המובן ובטח יתקנו את הנ"ל באופן המתאים....
מובן מעצמו ,ואין להאריך בזה ,אשר אין רצוני בכל הנ"ל לפעול ח"ו נמיכת רוח ,ועאכו"כ נפילת רוח ,ופשיטא שאין בזה ענין של גערה
וכו' ,ואדרבה ,מחד גיסא נהנה אני אשר הענין דחינוך על טהרת הקדש קא מרתחא בהו ,אבל לאידך גיסא ,ובפרט בזמננו זה צריכים
הדברים להיות מסודרים ומשוכללים עד כמה שאפשר בהתחלתה עבודה איזה שתהי' ,ולכן מובן שתקותי חזקה שימשיכו גם במפעל זה
במרץ הכי גדול ,ושאם יש פרטים שצריך לתקנם ע"י הוספה או גם ע"י גרעון ושלילה ,הרי יעשה גם זה ,ואדרבה ,עי"ז יתוסף במרץ
ובהצלחה.
המחכה לבשו"ט ומברכם בהצלחה להפיץ המעיינות חוצה הצלחה למעלה מן הטבע.

Notes:
מכתבי אליו :דלעיל ג'תמח:.
חלק יא

ג'תפ
ב"ה ,י"ג אייר ,תשט"ו
ברוקלין.
שלום וברכה!
נעם לי לקבל מכתבו מער בחג הפסח  -במצב רוח טוב בהרבה יותר מאשר במכתביו הקודמים .ויה"ר מהשי"ת שלא רק שישאר במצב
רוח כזה ,אלא אדרבה עוד יוסיף בבטחונו בהשי"ת ,ובמילא במנוחת הנפש ובשמחה ,שעי"ז יתוסף גם המרץ בעבודת בקדש.
בודאי אקבל ימים אלו ידיעות מפעולת הרישום ,וההשקפות לשנת לימודים הבע"ל.
מ"ש שמרגיש הוא שבמקצוע ההוראה עדיין חוש הוא ,הרי מקרא ישן נושן הוא ,ומדבר בכאו"א ממין האדם ,אשר עיר פרא אדם יולד,
וממילא מובן שאך צעד אחר צעד הולכים בדרך ובמסילה העולה בית א-ל ,להיות אדם הממלא את תפקידו לשמש את קונו בכל כחותיו
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ובכל יכולתו .וכיון שהמטרה היא התאחדות במהות ועמות א"ס ב"ה ה"ז מובן שגם הדרך אין סופית היא .וכמו שכל אחד מבני ובנות
ישראל כבר צעד לפנים מהנקודה הראשונה שבדרכו  -הרי ,מצד השני ,עדיין אפשר לו להשתלם עוד יותר ויותר.
וע"פ מרז"ל רגלי החיות כנגד כולם ,וכמבואר בתניא סוף פרק י"ג ,הנה כל המעלות ומדריגות שלמטה  -הם כאין לגבי מעלת ומדריגת -
היינו לגבי הנקודה  -שיבוא אלי' לאחר שישתלם עוד מעט ועוד מעט להגיע לשלימות ,שלכן מתאים לזה גם אופן הסייעתא דשמיא -
שהיא ג"כ באופן כזה ,וכמבואר באגה"ק סי' י"ד ,אשר בכל יום ויום נמשכין מוחין עליונים מבחינה עליונה יותר שלא הי' מאיר עדיין
מעולם עיי"ש ,וכמו שהוא בכללות ובדברים עיקרים כן הוא גם בכל מקצוע וענין .ובמילא הרגש הנ"ל צריך לעורר תוספת כח ויגיעה
ובמילא תהי' גם תוספת בההצלחה ובה'מצאת'.
בברכת הצלחה בכל הנ"ל ,ולבשו"ט גם בעיניהם הפרטים שלו ושל כב"ב שיחיו.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע'  063והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
הרישום :ילדים ללמוד ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בשנת הלימודים הבאה:.
חלק יא

ג'תקח
ב"ה ,כ"ה אייר ,תשט"ו
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר סעדי'
שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מכ' אייר ,נהניתי ממ"ש שלאט לאט מתרבה מספר התלמידים.
ובודאי עושים ככל הדרוש בזה  -עד שיהי' יותר מזמן לימוד העבר ,כי הרי מעלין בקדש ,ובענין זה "מביטים" על ההגדלה  -בהמוסדות
אשר עמהם עומדים בקישור ,ולומדים בזה כמה פירושים.
אף שאין מזכיר אודות הלימוד של דינים ומנהגי ישראל ,בודאי אין זה אלא חסרון בכתיבה ,אבל ישנו הלימוד בפועל ,כי רבה הוא,
וכמדובר כבר כמה פעמים.
נהניתי במיוחד מההתועדות שערכו עם התלמידים בהילולא דרשב"י ,והרי מרז"ל גדולה לגימה שמקרבת  -קאי גם על תלמידים
ומושפעים .ובודאי גם בקשר עם חג השבועות יערכו התועדות ,אם בימי היו"ט עצמו או לפניהם או לאחריהם .ואפשר יש מקום להא
ולהא.
בודאי מתדברים אנ"ש שבמרוקה ביניהם אודות התכנית דימי החופש הבע"ל.
ויה"ר שיהי' בהצלחה וכן שאר פרטי עבודתם בקדש.
אתענין לדעת  -ניט אפיציעל  -אפן תיקון המקוה החדשה שכותב אודותה.
בברכה ,כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,
מ .שניאורסאהן

Notes:
מוה"ר סעדי' :ליברוב .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ט ב'תתכט .ובהנסמן בהערות שם:.
לקמן ג'תקסח .ג'תרלט:.
התלמידים :באהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ספרו ,מרוקו:.
המקוה :ראה לקמן שם:.
חלק יא

ג'תקט
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ב"ה ,כ"ה אייר ,תשט"ו
ברוקלין.
האברך שרגא פייוויש שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו בו וכתב ע"ד סדר לימוד שיש לו בישיבה ,ואח"כ לימוד עם תלמידים בתלמוד תורה ,און דערמאנט אויך וועגען דעם
וועלען פארן אין אמעריקא.
לויט דער גמרא סוף קידושין הם לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני ,וואס פון דעם פארשטייט מען אז אלע ענינים פון
עולם ,ניט נאר אייערע ,זיינען תלוי אין דער ערפילונג פון ואני נבראתי לשמש את קוני ,איזאז השי"ת האט אייך מצליח געווען ,און האט
אויסגעוויילט אייך אלס זיין שליח לקרב לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים דורך דער עבודה לערנען מיט תלמידים תורה ,און אויך צו
האבען א גוטע השפעה אין דער ישיבה און תלמוד תורה ,דארפמען פארלויפיג טראכטען נאר ווי צו פארגרעסערט ווערען סיי בכמות און
סיי באיכות אויף וויפיל נאר מעגליך איז ,און עס איז דאר באוואוסט דער ווארט פון רבנו הזקן צו איינע פון זיינע חסידים אז מען דארף
זארגען אויף וואס דארף מען מיך ,וועט השי"ת דענסטמאל פארזארגען דאס וואס איך דאר ,והוא הדין בהנוגע לכל אחד ואחד מאתנו.
און איר זאלט מוסיף זיין אין התמדה ושקידה אין דעם לערנען פאר זיך און מוסיף זיין בעבודתו בקדש צו פארגרעסערען די ישיבה אהלי
יוסף יצחק ליובאוויטש אין מעלבורן  -וועט דורך דעם אויך צוקומען אין די ברכות השי"ת והצלחתו אי אייערע ענינים הפרטים.
בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע'  273והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
האברך שרגא פייווש שי' :הרצוג ,מלבורן:.
דער ווארט פון רבנו הזקן :ראה גם לעיל ג'תעג ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יא

ג'תקצח
ב"ה ,א' תמוז ,תשט"ו
ברוקלין.
האברך אהרן שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ד סיון ,ויישר חילו בעד הקורת רוח שגורם ע"י הידיעות מפורטות מהתפתחות אהלי יוסף יצחק במעלבורן
והגדלת גבולה בתלמידים ,ומובן שיש להשתדל ג"כ בריבוי מספר התלמידים ,כי בזה תלוי ג"כ הריבוי באיכות ,וכמובן ממרז"ל אלף
נכנסים למקרא מאה יוצאים למשנה כו' ואחד להוראה ,ובודאי גם שאר האברכים משתתפים בזה כפי יכולתם בהתפתחות הישיבה,
ואשרי חלקם .ומובן אשר יכול הוא למסור לכאו"א מהמשתדלים ומשתתפים ברכתי זו ,ויה"ר שגם יוסיפו בהתעסקותם הקדושה ותקוים
הבטחת רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו.
מוסג"פ המשך רשימת המאסר אשר בטח יזכה בתוכנו את הרבים באופן המתאים.
בברכה.

Notes:
האברך אהרן שי' :סרברנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"י ג'קכז .ג'של:.
אהלי ...במעלבורן :ראה אודותה לעיל אגרת ג'תיא ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יא

ג'תרטו
ב"ה ,ששי בתמוז ,תשט"ו
ברוקלין.
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אנ"ש והתמימים אשר במעלבורן
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בקשר עם ימי הגאולה די"ב וי"ג תמוז הבע"ל ,גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ נשיא ישראל ,גאולתינו ופדות נפשינו ,הנני
מציע אשר נוסף על ההתועדות בימים אלו ,שבודאי יערכו בממדים הכי גדולים.
יעשו אסיפה מיוחדת ,אשר מטרתה היחידה תהי' אודות הישיבה הנקראת על שמו היא אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באוסטראליא,
ולערוך תכנית להחזקתה התפתחותה והרחבתה ,וביחוד אשר כל אחד ואחת מאנ"ש והתמימים הנמצאים במקום יעלו על הגליון  -אף
שכותבים בלי נדר  -את התנדבותו לתכליתה האמורה לעיל ,הן בנשמתו תורתו ,הן בגופו והן בממונו ,וישלחו לכאן גליון הרשימה ונדבת
לבם וידם ,ותקרא בעת רצון על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר ,וכבר מלתי אמורה כמה פעמים שאין זה ענין רוחני בלבד אלא גם גשמי,
נוסף על שבכלל הגשמיות והרוחניות יחד יהלכו ובפרט בגוי אחד בארץ.
בברכת חג הגאולה ובשו"ט בכל הנ"ל.
נ.ב.
מוסג"פ המשך רשימת המאסר שהו"ל בקשר עם ימי חג הגאולה ,והצעתי שבאסיפה הנ"ל יקראו את ההוספה שבסופה ובהטעמה
מיוחדת.

Notes:
הישיבה :אודותה  -לעיל ג'תיא ,ובהנסמן בהערות שם:.
בהמשך אליה  -לקמן אגרת ג'תשדמ:.
חלק יא

ג'תרלט
ב"ה ,ט"ז תמוז ,תשט"ו
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר סעדי'
שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מט' תמוז ,ובודאי יוסיפו אומץ בריבוי כמות התלמידים ,שבמילא מתרבה ג"כ באיכות ,וכמו שכתבתי מכבר
שמובן הוא ג"כ ממרז"ל אלף נכנסים למקרא כו' אחד יוצא להוראה ,ויה"ר שיהי' בהצלחה.
הוראות בעניני המקוה מכ"ק אדמו"ר ]מוהרש"ב[ נ"ע ,הם ע"פ רשימת הרב מוה"ר יעקב שי' לנדא  -שהיו לעיני כ"ק מו"ח אדמו"ר
כאן ,ואישרם אשר נכונים המה ,ולכן אין פלא שאינו מפורסם לע"ע בתוככי אנ"ש ,כיון שרק שש שנים שנתפרסמו בארצוה"ב.
 ...מוסג"פ חוברת המשך המאסר אשר בודאי יזכה בתוכנו גם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.
בברכה,
מ .שניאורסאהן

Notes:
מוה"ר סעדי' :ליברוב .אגרות נוספות אליו  -לעיל ג'תקח ,ובהנסמן בהערות שם:.
התלמידים :באהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בספרו:.
וכמו שכתבתי :לעיל אגרת ג'תקסח:.
הוראות בעניני המקוה :ראה לעיל שם:.
חלק יא

ג'תרפח
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ב"ה ,א' מנ"א ,תשט"ו
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה ]אהרן[ שי'
שלום וברכה!
מאשרים קבלת מכתבו מט"ז תמוז ,ות"ח על שולחו תמונת תלמידים-ות של בתי ספר אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במחנם הט'.
ת"ח על הבשו"ט אשר התועדו בחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז ,גאולת נשיא ישראל וגאולתינו ופדות נפשינו ,ובודאי משתדלים
שההתעוררות תמשך בכל ימות השנה ובענינים של פועל ,וכמאמר המשנה לא המדרש עיקר אלא המעשה.
במ"ש אודות מר ...שי' מעיר בשאר ,שסיפר לו מהנעשה עם בנו ...שליט"א ,וצריך הי' להסבירו אשר אין זה חס ושלום ענין של שדים
ר"ל ,אלא ענין של בריאות הגוף בלבד ,וכיון שבריאות הגוף תלוי' בענינים רוחניים ואח"כ צריך לעשות גם בדרך הטבע ,הנה יבדוק את
המזוזות בביתו וכן את התפילין שלו ,וכוונתי לא הבתים של התפילין מבחוץ אלא בעיקר הפרשיות שתהיינה כשרות כדין ,והאם של הבן
תהי' זהירה בענינים של צניעות ,ובעיקר בדיני וחוקי טהרת המשפחה ,ולפני הדלקת הנרות בכל עש"ק וערב יום טוב וכן בכל יום חול
של שני וחמישי בשבוע בבקר תפריש לצדקה איזה פרוטות-פראנק ובנם יהי' לבוש טלית קטן וזהיר בכסוי הראש ,ונוסף על זה ישאלו
דעת רופא מומחה למקצוע זה ובעיר גדולה וכהוראתו כן יעשו ,והשי"ת יזכם ויצליחם לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ושלם.
במ"ש אודות מר ..שי' שיש לו מיחוש בשער של עיניו וכו'  -הנה ישאל עצת רופא מומחה ויעשה כהוראתו ,וכן יבדקו את התפילין שלו,
ומכאן ולהבא יהי' זהיר בקידוש ובהבדלה.
כבקשתו יזכירו את כל אלה על ציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל להמצטרך להם ,ובודאי כשיהיו
אצלו בשורות טובות בזה יודיע...
בברכה.
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר

Notes:
מהעתקה:.
מו"ה אהרן :בן חמו .אגרת נוספת אליו  -לעיל ח"ח ב'רסז:.
בקידוש ובהבדלה :ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'תקנו .לקמן ג'תשנז:.
חלק יא

ג'תשיז
ב"ה ,ט"ז מנ"א ,תשט"ו
ברוקלין.
הנהלת בתי ספר אהלי יוסף יצחק
ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
אתענין לדעת אודות הפרטים הבאים לקמן:
א( כפי הנשמע כאן ,הנה סיום הרשמי דזמן הלימודים הי' באמצע תמוז ,ובודאי שכמנהגם הטוב המשיכו בלימודים גם אחרי כן,
ומעונינים לדעת בפרטיות בכל אחד מבתי הספר מתי סיימו ,ואם ניצלו ימי הי"ג תמוז באופן המתאים ,כי רק מביה"ס דמנחה נתקבלה
ידיעה עד"ז.
ב( התחלת זמן הלימוד באופן רשמי כפי השמע כאן ,בחצי אלול ומובן ופשוט אשר אין זה מספיק להכין תלמידים-ות אפילו במקצת לימי
הסליחות והענינים דחדש תשרי ,ולכן בודאי שבכל בתי הספר יתחילו הלימודים קודם לזה ומה טוב בתחלת חדש הרחמים הוא חדש
אלול ,ובודאי יש לסדר בהשתדלות בעוד מועד שלא יהיו עכובים בזה מצד המשרדים השונים...
בתקוה לקבל מכתב מפורט בהקדם בתודה ובברכה.

Notes:
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המשיכו בלימודים :ראה לעיל אגרת ג'תרפ ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יב

ג'תתקנו
ב"ה ,י"ד כסלו ,תשט"ז
ברוקלין.
האברך אהרן שי'
שלום וברכה!
ז"ע נתקבל מכתבו מה' כסלו ,ולפלא שמאז חזרתם הנה זהו המכתב הראשון מהם ,וגם במכתב זה אינני מוצא טעם מספיק על
ההפסק .וכבר כתבתי בכמה מכתבים שלא ההודעה עיקר אלא הפועל הוא עיקר ,אלא שרואים במוחש שאלו העסקנים שיודעים שאחר
איזה ימים או שבועות יהי' עליהם להודיע למקום פלוני או לאיש פלוני ע"ד פעולותיהם ,הנה מעורר זה גילוי כחות נעלמים למען יוכלו
לכתוב ענינים של פועל וע"ד פעולות חשובות ,וכל אחד ואחד נצרך לזריזות ולעצות איך לעורר את הכחות שלו ,וכמובן גם ממרז"ל אין
מזרזין אלא למזורזין.
בודאי ינצל ימי חדש כסלו בכלל ,וימי הגאולה די"ט כסלו ,נר החמישי דחנוכה ,ובכללות ימי החנוכה ביחוד להתעסק בהחזקת והפצת
עניני חב"ד וביחוד הקשורים באהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר במעלבורן ,ומובן ההכרח בזה גם מברכה הרגילה של כ"ק מו"ח
אדמו"ר ליום י"ט כסלו ,לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו ,ויה"ר שיהי' בהצלחה מופלגת.
וימסור פ"ש וברכתי גם לכל התלמידים שיחיו של הכתות עמהם לומד ,וכדאי שגם הלומדים בשאר הכתות ימסור זה.
בברכת חג הגאולה.

Notes:
אהרן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"א ג'תקצח ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ד'ער:
מאז חזרתם :לאוסטרליה ,מביקורם בחודש תשרי אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א .ראה גם לעיל אגרת ג'תתקנג:.
 (1ס' חסידים סתר"ז .צ"צ על התהלים נה ,יט:.
 (2קידושין מ ,א .עיין ג"כ בהוספה שבסוף קונטרס י"ט כסלו תש"ט:.
 (3ירושלמי סוטה פ"א ה"ח:.
 (4דברים רבה פ"ד ,ד:.
 (5זח"א קסה ,ב:.
 (6של"ה יט ,ב:.
 (7תרגום לתהלים נה ,יט:.
חלק יב

ד'ד
ב"ה ,ג' טבת ,תשט"ז
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו ממוצש"ק י"א כסלו ,ולפלא ותמי' גדולה על הפסק הכי גדול בין מכתב אחד לחבירו ,בה בשעה שעבודת הקדש על
שכמו ובמילא מובן עד כמה משתוקקים לקבל ידיעות מפורטות אודות הנעשה בזה ,ותקותי שעכ"פ מכאן ולהבא יתקן הנ"ל.
במ"ש אודות החילוק בחוות דעת הרופאים ,הרי :א( כיון שהצד השוה בהם שעתה אין מקום לנתוח ,הרי יגל לבם על זה ,כי מה
שמסיימים הרופאים מה שיהי' לאחר שנתים ושלש ,הרי השי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות וסמכות הרופא הוא על אתר בהנהגה
לפועל ולא להגיד עתידות...
ובמה דמסיים ,אשר באמת הוא העיקר ,וכמבואר באגה"ק סי' ז' אשר כל עניני האדם תלוי בהמצוה בה צריך להיות זהיר טפי ,ובדידי'
הוא התעסקותו עם התלמידים ,שבזה תלוים לא רק עניניו הרוחנים אלא גם ענינים הנ"ל,
וכותב שאין לו סיפוק מהתלמידים כי מתחלפים הם וכו' ומה התועלת בזה ,הנה :א( אפילו אם לומדים רק כמה חדשים ,בודאי לומדים
אתם באופן שיקבלו הלימוד ויוחקק בזכרונם ,ובודאי יביא לפעולות .ב( והוא העיקר ,שעליהם להתבונן איך לעניין )פאראינטערעסירען(
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יותר את התלמידים ולהמשיכם להלימודים ובעיקר לעניני חב"ד או עכ"פ למוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במילא יראו את האור כי
טוב ,ואין הדבר תלוי אלא בו ובשאר אנ"ש הנמצאים על אתר ,ואחכה לבשו"ט גם בזה.
בברכה.
חלק יב

ד'כא
ב"ה ,י"א טבת ,תשט"ז
ברוקלין.
הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה
יהודא שי'
שלום וברכה!
...ובמה שכותב כת"ר אודות מר ...שי' אשר השגחה העליונה העמידתו על חלק היפה שמסייע בעניני מוסד הק' אהלי יוסף יצחק
אדמו"ר שעל שמו נקרא ,ולפתע נתעוררה סברא אשר יעזוב חלקו זה ויעלה לאה"ק ת"ו לחפש לו ענינים אחרים.
מובן שאין לסברא זו יסוד בתורתנו הק' ,כי אפילו הנמצאים כבר בארץ הקדושה יוצאים לחו"ל בשביל תלמוד תורה ,וכפסק המורה
הגדול הוא הרמב"ם בהלכות מלכים פקר ח' הלכה ט' ,עאכו"כ שאי אפשר לעזוב ענין דתורה ותמכין דאורייתא ולמשש ולגשש אולי
ימצא מה שהוא מתאים בשבילו ,ויה"ר מבורא עולם אשר יאיר עיני הנ"ל לראות האמת ואת הטוב לפניו ולפני ב"ב שי' בגשמיות
וברוחניות גם יחד.
בברכה לבשר טוב בכל האמור.

Notes:
מו"ה יהודא :שיטריט ,אגדיר .אגרת נוספת אליו  -חי"א ג'תקל:.
חלק יב

ד'נה
ב"ה ,כ"ה טבת ,תשט"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
 ...ד( לפלא שאין מזכיר בהנוגע להתועדות י"ט כסלו ,שבודאי גם אותו נצלו בהנוגע לעניני הישיבה.
ה( במ"ש אודות צדדי החיוב והשלילה אם להקפיד על איחורים של התלמידים.
מובן שזהו תלוי במהות התלמידים ולא כולם שוים בזה ,כי ישנם העושים זאת מתוך אונס וישנם במזיד ,וגם אלו שבין שני הקצוות.
ושתי נקודות כלליות בדבר ,שמוכרח לשמור על המשמעת והסדרים ,ולאידך גיסא יש להשתדל שלא יורחקו תלמידים מהישיבה ,ולכן
בטח ישנם מקרים שיש להכניס הענינים באם אי אפשר לתקנם ,בגדר סדר ,היינו שתהי' כתה מאלו הבאים בשעה פלונית ,כיון שדרים
בריחוק מקום ביותר כו' וכו'.
ו( בשאלתו שבכתה אחת ישנם תלמידים שונים בכשרונותיהם ,ולאידך גיסא קשה לחלק הכתה כיון שלא גדולה היא במספר התלמידים.
הנה בכל מוסד חינוך ישנה בעיא זו ,כי א"א לצמצם ולהשוות כשרונות התלמידים שבכל כתה וכתה ,ועל ההנהלה על אתר למצוא הדרך
הממוצע שלא יהיו כתות קטנות יותר מדי ושלא יפסידו הת' ואי אפשר לקבוע בזה מסמרות ,כיון שזה גופא משתנה מתקופה לתקופה
נוסף על שינוי בתנאי המקום וכו'.
ז( נהניתי מסברת הוו"ח אי"א כו' מו"ה משה שי' קאנטאר ,שיכניס את בנו שי' ללמוד במשך שנה באהלי יוסף יצחק ליובאוויטש,
והתועלת בזה היא הרבה יותר ממה שהוא משער ,והוא מובן אפילו בשכל האנושי ובפרט בההתבוננות אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהמוסד נקרא על שמו ממשיך ברכה והצלחה בכל עניני המוסד .והמתבונן בדברי ימי אהלי יוסף יצחק
ליובאוויטש במעלבורן ,אינו צריך לראיות נוספות בזה אפילו בהתבוננות בענינים דזמן קצר זה שהי' בגדר התחלה וכל התחלות קשות
ועאכו"כ מכאן ולהבא .ואשרי חלקו של כל אחד מהמשתתפים בזה ,וכל אלו המתחנכים במוסד קדוש זה ,ומובן ופשוט אשר יכול הוא
למסור להר"מ שי' קאנטאר ע"ד כל הכתוב לעיל ,ומפני אהבת ישראל אפשר שלא רק יכול אלא שגם צריך ,והלואי ישמש הרמ"ק שי'
מורה דרך גם לשאר ההורים שממנו יראו וכן יעשו...
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ט( כבקשתו יזכירו את ...שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לרפו"ק ולרפו"ש ושהוריו שיחיו יגדלוהו
לתורה ולחופה ולמעשים טובים- .
ובאופן המתאים צריך הי' לברר אם ההורים שמרו דיני וחוקי טהרת המשפחה ,ובאם ח"ו הי' בזה איזה ענין שלא כדבעי ,אז על ההורים
לקבל על עצמם תומ"י לשמור חוקי ודיני טהרת המשפחה מכאן ולהבא ,ולהשפיע גם על סביבתם בזה ,שזהו תשובה במדה מסוימת
בהנוגע אל העבר.
בברכה לבשו"ט בכל האמור לעיל ובפ"ש כל אנ"ש שי'.
נ.ב.
במכתבם מאז ,בו כתבו אודות השתדלות אנ"ש בעניני הישיבה ,הזכירו רק את אלו הדרים במעלבורן ,וצריך הי' לעורר אלו הנמצאים
בסידנעי ואפשר ישנם עוד בעוד מקומות ,שהישיבה אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במעלבורן היא מאירה בכל המדינה ,וכל הקשורים
ואפילו רק שייכים לליובאוויטש עליהם החוב והזכות להשתדל בהחזקתה והתפתחותה ככל הדרוש ,ובודאי יעורר כ"ק מו"ח אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ר"ר בהנוגע להם ולב"ב בגשמיות וברוחניות.

Notes:
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"י ג'צג ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן
ד'רסט:.
התלמידים :בישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במלבורן:.
חלק יב

ד'ק
ב"ה ,ז' שבט ,תשט"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ בעל מרץ ובעל מדות רב
מו"ה משה זלמן שליט"א
שלום וברכה!
נאכן לאנגען איבעררייס  -חאטש איך באקום גרוסן וועגען אייך און אייער משפחה שיחיו  -בין איך געווען צופרידען צו באקומען אייער
בריף פון עש"ק ויחי ,אין וועלכען איר שרייבט אויך וועגען אייער צופרידענהייט פון דער ענטוויקלונג פון דער ישיבה אהלי יוסף יצחק אין
מעלבורן ,און זיכער בריינגט די שמחה לויטן מאמר החסידים ,שמחה פורץ גדר ,אויף צו מוסיף זיין מיט נאך מער השתדלות צו
פארשטארקען און פארגרעסערען די ישיבה ,וועלכעס איז א מקור ברכה פאר אלע אידען אין מעלבורן און פאר דער גאנצער מדינה סיי
בגשמיות און סיי ברוחניות .על דרך ווי די תורה דערציילט אונז ,וואס מעשה אבות איז סימן לבנים ,אז איידער יעקב אבינו איז געפארען
אין מצרים ,ואת יהודה שלח  -להורות לפניו גושנה ,זאגען רבותינו ז"ל ,אז דאס איז צוגרייטען דארטען א ישיבה ,און דורך דעם האט
יעקב אבינו דער גרינדער פון ישיבה ,געהאט דאס בעסטע לעבען דוקא אין מצרים ,ווי עס איז באוואוסט די שאלה אין דעם וואס עס האט
געפרעגט כ"ק אדמו"ר הצמח צדק בא זיין זיידען כ"ק רבנו הזקן בעל התניא ,און וואס ער האט עם געענטפערט )זעה לוח היום יום עמוד
יב(.
מיט א וואונש און האפנונג צו אקומען פון אייך נאך פילע יארען בשורות טובות בכל הנ"ל און אויך בשורות טובות בהנוגע צו זיך און אייער
גאנצער משפחה סיי בגשמיות און סיי ברוחניות,
און דער זכות פון דעם בעל ההילולא  -וועלכע וועט זיין ביום ב' יו"ד שבט הבע"ל  -כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אויף
וועמענס נאמען עס ווארט אנגערופען דער מוסד הק' ,יעמוד לו ולב"ב בגשמיות וברוחניות.
בברכה לאריכות ימים ושנים טובות ולבשורות טובות.

Notes:
מו"ה משה זלמן :פייגלין ,מלבורן .אגרת נוספת אליו  -לעיל ח"ד תתלג:.
חלק יב

ד'קטז
ב"ה ,י"ז שבט ,תשט"ז
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ברוקלין.
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת הפ"נ שלו ,ולפלא שאינו מזכיר דבר מעסקנותו בכרם חב"ד ,אף שבודאי ידועים לו ומפורסמים רצונו הפנימי והעז של
כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר כל אחד מאנ"ש והתמימים יפעלו בהפצת המעיינות חוצה ,היינו לא רק תורת החסידות
אלא גם הדרכותי' ומנהגי' לא רק בחוצה הקרוב אלא גם בחוצה שלע"ע רחוק הוא ,והאריכות בדבר הפשוט אך למותר ,ובפרט
במדינתם ההכרח הוא שכל אחד מאנ"ש ישתתף בחיזוק אהלי יוסף יצחק אשר במעלבורן )ונוגע הענין לכל המדינה( בממונו וגם בטרחת
גופא .ויה"ר שהתאמצותו בכל האמור נוסף על הקב"ע שלו בתורת החסידות קביעות בזמן וקביעות בנפש ,תוסיף בהענינים אודותם
כותב שלו ושל ב"ב שיחיו.
בברכה לבשו"ט,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
חלק יב

ד'קעא
ב"ה ,י"ט אדר ,תשט"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יצחק שי'
שלום וברכה!
נעם לי לקבל מכתבו בו כותב אודות ההתועדות דחג הגאולה של רבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך שהוא גם גאולתנו ופדות נפשנו
ומדברי ההתעוררות שנשמעו במסיבה זו ,כן נעם לי להוודע ממכתבו אודות פתיחת בית הכנסת בשביל העולים החדשים ואשר הוא
השליח צבור ,ומהנכון הי' שנוסף על השיעור שנלמד שם ,יהי' גם כן שיעור בתורת החסידות ויקוים בזה מאמר רז"ל גדול תלמוד
שמביא לידי מעשה הליכה בהדרכותי' של תורה זו ומנהגי' ,וכיון שזכה להיות בישיבת אהלי יוסף יצחק אשר במרוקה בעיר מכנז,
תעמוד לו הזכות הזה להיות גם כן המעורר ומשתדל ביסוד שיעור זה בבית הכנסת האמור ,וגודל הדבר אין די באר וביחוד שבודאי
ישפיע זה גם כן על הטבת מצב פרנסתו ופרנסת כל המשפחה בגשמיות.
בברכת הצלחה בכל האמור ולבשו"ט בזה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר

Notes:
מו"ה יצחק :טולידנו ,כפר סבא:.
חלק יב

ד'ריב
ב"ה ,ט' ניסן ,תשט"ז
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מכ"ג אדר ,אין וועלכען איר שרייבט וועגען אייער אפשטאם פון קרעמענטשונג ,און אז שוין מערערע יארען געפינט איר
זיך אין אויסטראליא ,און עס ווייזט זיך אייך אויס אז לעצטענס איז בא אייך אפגעשוואכט געווארען דער זכרון ,אבער איר דערמאנט ניט
וועגען אייער השתדלות צו פארשטארקען אידישקייט בא זיך בא די קינדער שי' און אויך אין דער אומגעגענד ,וואס דאס היינגט אפ איינס
אן דאס אנדערע ,אז ווען מען שטאמט אפ פון א חסידישען אפשטאם און פון א חסידישער שטאט ,איז ווען מען וויל נאר ,רופט זיך דאס
אפ אפילו אין צענדליגער יארען ארום ,מען דארף נאר וועלען אויסניצען דאס אין דער העכסטער מאס ,איז ווען איין איד איז זיך משתדל
צו פארבינדען דעם אנדער אידען מיט דעם אויבערטשען ברוך הוא ,וואס פון עם קומען די ברכות אין אלע ענינים ,גיט השם יתברך צו
דעם וואס איז זיך משתדל אין דעם ,דאס וואס ער נויטיגט זיך.
און לויט מיין מיינונג וואלט איר געדארפט גלייך אויף א פאסענדען אופן אנהויבען טאן אין דעם ,נאכן באראטען זיך מיט אנשי שלומנו
וועלכע געפינען זיך בא אייך אין שטאט ,אויף צו פארשטארקען אידישקייט בכלל און די ישיבה אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במעלבורן
בפרט ,וואס געוויס קענט איר טאן א חלק אין דעם אליין און אויך איינווירקען אויף אנדערע טאן אזוי ,און דענסטמאל וועט אייער בקשה
אין תפלה ,חננו מאתך חכמה בינה ודעת ,מער אנגענומען ועורען און אזוי אויך די אנדערע זאכען וואס מען בעט טאג טעגליך בא השם
יתברך ,און בפרט צום זכרון ,האט איר געדארפט ביסלעכווייז אויסלערנען אויף אויסווייניג ,משניות ,און אויך תניא ,לכל הפחות א פאר
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פרקים פון די ביידע און זעהען ניט צו איינמאטערן זיך אין דעם אויסלערנען אויף אויסוויניג ,דאס הייסט ווען איר זעהט אז דאס
פארמאטערט אייך ,אפלאזען דאס דערוויילע ,און אין א צייט ארום פרובען ווידער ,און אויך יעדער וואכען טאג פארן דאוונען אין דער
פריה צו געבען אויף צדקה.
עס וואלט געווען א גלייכע זאך ,צו געבען בודק זיין אייערע תפילין און אויך די מזוזות פון אייער וואהנונג ,אז זיי זאלען זיין כשר'ה ווי דער
דין איז ,און זעהען צו אפהיטען על כל פנים פון איצטער אן און ווייעטר די דריי שיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אין חומש תהלים ותניא ,הידועים.
בברכה לבשר טוב בכל האמור ולחג פסח כשר ושמח.
חלק יב

ד'רע
ב"ה ,כ"ט ניסן ,תשט"ז
ברוקלין.
האברך אהרן שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתביו מכ"ד ניסן )וג' הקודמים( עם הפ"נ המוסגר בו ,אשר נקרא היום על הציון ק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה
נבג"מ זי"ע ,ויה"ר שכשם שהי' שליח להביא הבקשה יצליחו השי"ת שיהי' ג"כ שליח להביא בשו"ט בזה.
נעם לי לקרות במכתבו שמתכוננים לנצל ל"ג בעומר הבע"ל באופן מיוחד ,והרי בשנה זו חל ביום שפנוים ההורים ממלאכתם והתלמידים
מלימודי חול,ובמילא כדאי להשתדל שיצטרפו אליהם גם חברי תלמידיהם ,היינו אפילו אלו שלע"ע עדיין אינם לומדים באהלי יוסף יצחק,
וה"ה בהנוגע להמנין מיוחד שמסדרים בשביל התלמידים ,שגם בזה כדאי להשתדל שיבואו ג"כ מכאלו שעדיין אין לומדים אצלם ,ובודאי
יש לסדר השגחה באופן שח"ו לא יקלקלו אותם הבאים מבחוץ ,ובטח יכתוב מכל הנ"ל בפרטיות הדרושה.
בברכת הצלחה בעבודת הקדש שעל ידה תתרבה בודאי הצלחה גם בעניניו
הפרטים מתאים להוראת רבנו הזקן אשר על ידי צדקה נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה )תורה אור בתחלתו( וכבר מבואר במ"א
אשר האמור אלף פעמים ,הוא לא בדרך גוזמא אלא בפשטות הל' )הגהות הצ"צ שם(.
בברכה.
בטח ממשיך בחזרת דא"ח כי נכון הדבר במאד )ובודאי משפיע גם על היחס אליו מצד ת' אהלי"י(.
סידור מחנה קיץ נכון ונצרך ביותר וביותר )ובמשך הזמן י"ל שיהי' זה גם ענין של הכנסה(...
ד'ער
אהרן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ג'תתקנו ,ובהנסמן בהערות שם.
חלק יג

ד'רעג
ב"ה ,אדר"ח אייר ,תשט"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה שלמה שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתביו מי"ג וכ"ז ניסן עם המוסגר בהם ויה"ר שיתפתחו הענינים ויתקדמו ככל האפשרי מתאים לדרישת השעה,
ויהי' זה בהצלחה מופלגה ,ולפלא שאינו מזכיר במכתבו האחרון התוצאות מביקורו של ...שי' והעיקר בהנוגע להבפו"מ.
מובן שמצער מצב הענינים בהנוגע להארכת זמן החתונה של האברך ...שי' וכמדומה שעוד אשתקד כתבתי להנ"ל שלא נראה לי דיחוי
החתונה לזמן ארוך כ"כ ואם אפשר לעשות בזה מצדי או מצד הנהלת הרשת יודיעני ,כי נכון הוא.
בטח ינצלו יום הל"ג בעומר הבע"ל באופן המתאים ובפרט שחל ביום שהת' פטורים מלימודי חול.
בברכה לבשו"ט ולהצלחה מופלגה
מ .שניאורסאהן
מסיבה נתעכב שילוח המכ' ובנתיים נתקבלו מכ' מה' וי"א אייר עם המוסג"פ
 מהרר"ע שי' חייקין אין מכ' כלל. -תמורת הכפרים שמתרוקנים בטח ישנה אפשריות להגדיל כמות )ואיכות( הת' במוסדות אהלי"י הקיימים.
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Notes:
רוב האגרות הן מהעתק המזכירות וחלק מצילום האגרת .לא נסמן בהערות אלא אם מקורה אחר ,או שנדפסה כבר:.
מו"ה שלמה שי' :מטוסוב .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ב ג'תתסא ,ובהנסמן בהערות שם:.
שיתפתחו הענינים :במוסדות רשת אהלי יוסף יצחק במרוקו:.
כתבתי :ראה לעיל חי"א אגרת ג'תקס:.
מהרר"ע שי' חייקין :ראה לקמן אגרת ד'תיג  -אליו:.
חלק יג

ד'שיב
ב"ה ,ח' אייר ,תשט"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים
מו"ה אורי שי'
שלום וברכה!
לאחרי שתיקתו הכי ארוכה נתקבל סו"ס מכתבו מד' אייר ובמ"ש אודות החלישות ח"ו בעניני כפר חב"ד בטוח אני במיסד הכפר ומנהלו
הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל אשר אדרבה תתרבה העבודה ומנוחת הנפש ותתרבה ברכת השי"ת לא רק בענינים הכללים אלא
גם הפרטיים של כל אחד ואחת ובטוב הנראה והנגלה דוקא וכפסק רבנו הזקן רבנו האמצעי והצ"צ בזה ,וכמ"ש במכתבי מאז.
ת"ח על הבשו"ט שכבר מחפש מגרש מתאים עבור ביה"ס אבל מובן שמה שמתברך שיבוא לפועל בשנת הלימודים תשי"ח אין זה
מספיק כלל וכלל ,כי בעניני החינוך הרי כל חדש שבוע ואפילו יום ,רב ערך הוא ביותר ובודאי בהשתדלות ומרץ המתאים מצדם תתרבה
ג"כ ההשתדלות מצד המשרדים המתאימים ,ויה"ר שבקרוב יבשר טוב בזה.
לפלא שעד עתה לא הודיע איש אודות התחלת הרישום עד למכתבו זה שכנראה הותחל שלשום ויה"ר שיהי' בהצלחה מרובה ,ובודאי
יגייסו מבין צעירי אגו"ח ותלמידי תו"ת כפי הדרוש לעבודה זו...
בברכה שבקרוב ממש יסתדר ענין הדירה שלהם באופן טוב ויוכל להוסיף מרץ ככל הדרוש בעבודתו בקדש ברשת אהלי יוסף יצחק
ליובאוויטש באה"ק ת"ו.

Notes:
מו"ה אורי שי' :בן שחר ,תל אביב .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ב ג'תתקיא ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ד'תקכח:.
בעניני כפר חב"ד :ראה לעיל אגרת ד'רפא ,ובהנסמן בהערות שם:.
במכתבי מאז :לעיל ח"י ג'רסב .וראה גם לעיל אגרת ד'שז ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יג

ד'שמג
ב"ה ,ח"י אייר ,תשט"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים
מו"ה יעקב שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מי"א אייר ...נעם לי לקרות במכתבו ע"ד פעולתו והשפעתו בחוג נערות ע"י דברי התעוררות ,הרצאות בתורת
החסידות וכו' ,ובמענה לשאלתו בזה ,נוהגים שבתור יסוד להרצאה ,לוקחים ענין מספרים ומאמרים של רבותנו נשיאנו הק' ,אלא
שמבארים אותו בהסברה לפי ערך השומעות והמקבלות ,ומובן שבאופן כזה מוכרחת ההודעה שאין זה מאמר חסידות אלא הסברת
המרציא וכו'.
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למרות הערתו שבאסיפות שבסניף נשי חב"ד בירושת"ו מדברים באידיש ,כדאי שידבר עם המנהלות שבסניף זה ,שבודאי יש כמה
ביניהן שמדברות עברית ,ועכ"פ לשון הקדש ,ויוכל לנצל אותן בהנוגע להשפעה על הבנות הנ"ל ,וע"י התייעצות שביניהם בטח יחליטו
ע"ד חלק הארגוני שבזה והגישה...
בברכה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
נ.ב.
בטח ניצלו יום הל"ג בעומר ,וכן מתכוננים לזמן מתן תורתנו הבע"ל ,ויה"ר שיהי' בהצלחה.
בודאי גם הוא השתתף בעבודת הרישום ,ובמכתבו הבא יודיע ע"ד התוצאות בשטח שלו.

Notes:
מו"ה יעקב :אהרונוף ,ירושלים:.
הרישום :לרשת אהלי יוסף יצחק:.
חלק יג

ד'שנז
ב"ה ,כ"א אייר ,תשט"ז
ברוקלין.
ברכה ושלום!
במענה על מכתבה מי"ב אייר ,בו כותבת אודות הבעיא שעומד לפני' בקשר עם השידוך שלה בשעה טובה ומוצלחת עם האברך...
הנה בטח במשך הזמן ימצאו פתרון גם לבעיות אלו שסוף סוף טפלות הן בערך לעיקר הענין ,הוא בנין בית בישראל על יסודי התורה
והמצוה ,ובתקופתנו שישנם כמה וכמה השמים אור לחשך וחשך לאור ,מוכרחים להיות אפילו יסודות אלו מוארים וחדורים מאור
שבתורה זוהי פנימיות התורה שבתקופה זו נתגלתה בתורת החסידות ועניני' ,שעל ידי זה מתמעטת האפשרות לחליפין הנ"ל ,ולבלבול
ענינים ,וכיון שכותבת שהכירה בתקופה האחרונה עניני חב"ד ,תקותי שהכרה זו תבוא לפועל בחיי-ה מתאים להאמור ,וגם זה יקל
בפתרון הבעיות אודותם כותבת.
וזכות התעסקותה בחינוך על טהרת הקדש במוסד אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ,יעמד לה לתוספת ברכה מהשי"ת הצלחה בעבודתה
עבודת החינוך ובעניני' הפרטים.
בברכה.
חלק יג

ד'תמ
ב"ה ,י"ב סיון ,תשט"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה ישראל אבא שי'
שלום וברכה!
לאחרי שתיקתו הארוכה נתקבל מכתבו מה' סיון עם הפ"נ המוסגר בו שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה
נבג"מ זי"ע.
ובמ"ש אודות סדרי ההתועדות והסוגים שבזה ...מובן שנכון מש"כ שכמה סוגים בהתועדות ,ועיין ג"כ בספר השיחות קיץ ת"ש עמוד
לד ,אבל מה שפלא הוא שאין יכולים לתווך ביניהם ע"ד מרז"ל להחזיר העטרה ליושנה ,היינו לא ע"י שיגרעו או יבטלו מהתועדות דעתה
אלא שיערכו ג"כ התועדות מעין אותן שהיו מקודם ,ואין הדבר תלוי אלא ברצונם ,ודי זמן שיוכלו לעשות בזה וגם בזה ,ורואים במוחש
אשר בענינים אלו כמו ברוב הענינים ההקדם ישובח בכדי שלא יתרגלו להמצב שאפשר בלא זה ,והקלוגינקער הרי עוד מוסיף הסברה.
לפלא שמתארך כ"כ הישוב הדעת אודות אופן השתתפותו בהרחבת אהלי יוסף יצחק אשר במעלבורן ,והרי הזמן הוא אבדה שאינה
חוזרת ,ואחכה לבשו"ט בכל האמור וגם מניצול זמן מתן תורתנו באופן יעיל.
בברכה.
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Notes:
מו"ה ישראל אבא שי' :פליסקין ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ב ד'עא ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יג

ד'תקסד
ב"ה ,כ"ה תמוז ,תשט"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה מרדכי שי'
שלום וברכה!
 ...אין דעם וואס איר שרייבט אז אייער באטייליגונג אין דער פארשטארקונג און אויסברייטערונג פון דער ישיבה אהלי יוסף יצחק איז א
באגרעניצטע דורך די אנדערע ארבעט וועלכע איר דערמנט אין אייער בריף.
איז דאס באוואוסט די אנווייזונג פון תורתנו הק' תורת חיים ,אז ותלמוד תורה כנגד כולם ,אז די ארבעט פון פארשטארקען תורה ,תורת
משה ,איז כנגד די אלע ענינים וועלכע זיינען אויסגערעכענט פאר דעם ,און בפרט ווען עס האנדעלט זיך וועגען אזא מוסד וואס ליידער
בדורנו דור יתום ,איז ניט אלע באגרייפען די נויטיגקייט פון אזא חינוך וואס דער מוסד גיט ,און דעריבער ,איז די אחריות און גלייכצייטיג
דער זכות פון די אלע וואס השי"ת האט זיי געגעבען א לב נבון צו פארשטיין דאס ,פילפאכיג גרעסער און צוזאמען מיט דעם אויך
פילפאכיג גרעסער די ברכות פון השי"ת וואס מען געפינט אין דעם שטח פון דער ארבעט ,און דאס פארגרעסערט אויך די ברכות בורא
עולם ומנהיגו אין די ענינים הפרטים בכלל און אין אידישען נחת פון קינדער בפרט ,און איך האף אז עס איז איבעריג צו מאריך זיין אין
דעם לדכוותי' און דאנק אייך פאראויס פאר מודיע זיין מיר גוטע בשורות אין דאס אויבען געזאגטע.
וויבאלד איר דערמאנט ניט וועגען אייער געזונט זעלבסט ,נעם איך אן אז עס איז בסדר ובשלום.
בברכה לבשו"ט בכל האמור.

Notes:
מו"ה מרדכי :ריטש ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"י ג'יב .חי"א ג'תיח:.
חלק יג

ד'תרה
ב"ה ,ז' מנ"א ,תשט"ז
ברוקלין.
הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
תקותי אף שאין מהם עדיין ידיעות מפורטות שענין הקייטנא מתקדם ככל הדרוש ,וכיון שכנראה התחילו באיחור זמן ,ידוע דבר הוראת
רז"ל בכגון דא ,הועתק ע"י רבנו הזקן באגה"ת פרק ט' ,הי' רגיל לקרות דף אחד יקרא ב' דפים כו' ,זאת אומרת שההשתדלות בסידור
הנ"ל צריכה להיות בכפלים השתדלות הנדרשת מפני הענינים עתה והשתדלות שצריכה היתה להעשות לפני זמן ,ואחכה לידיעות
מפורטות בזה.
ב( אף שלרוב פשיטות הדבר לא כתבתי לועד הכפר שיסייעו בענין הקייטנא ביותר וביותר כי טובתם היא לא פחות מאשר טובת אורחי
הקייטנא ואפשר עוד יותר ,הנה ליתר שאת בא הנני בזה ,אף שכתובים הדברים להנהלת הרשת אהלי"י נאמנים הם למסור דברי
כצורתם לועד הכפר ,ובבטחה האמורה לסיוע הכי גדול מצדם ,ואם אפילו ישנם עניני הכפר שלכאורה אי אפשר להוציאם לפועל כ"א על
חשבון גרעון בהקייטנא ,כבר ידוע אשר מצוה שעובר זמנה דוחה כמה ענינים ,וגם בנדון זה כן הוא שהקייטנא ענין שהזמן גרמא ,ומפני
שאורחי הקייטנא מתפזרים אח"כ לכו"כ מקומות ,חשיבות מיוחדה להשלימות הכי גדולה בכל פרטי'.
ואם בהנוגע לועד הכפר הדברים אודות סיוע אמורים ,עאכו"כ לכל חברי הנהלת הרשת ,לכל בתי הספר אהלי"י ולסגל המורים-ות
שצריכים לעשות בזה להראות דוגמא לכל השאר ,ואם אפילו מאיזה סיבה שתהי' אחדים מהם לא השתתפו בכל הדרוש ,תקותי
שבהתקבל מכתבי זה יתעסקו גם הם וע"ד הנ"ל כמ"ש רבנו הזקן באגה"ת הנ"ל...
ד( לע"ע לא קבלתי כל ידיעות מתכנית ניצול ימי החופש וסידור שעכ"פ איזה פעמים יפגשו עם התלמידים-ות במשך שבועות אלו או
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יעמדו אתם בקשר באופן המתאים ,ואפשר כדאי לנצל לכגון דא גם שהותם של השלוחים שליט"א באה"ק ת"ו.
בברכה לבשו"ט ולהצלחה מופלגה בכל הענינים.

Notes:
השלוחים :ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יג

ד'תרז
ב"ה ,ז' מנ"א ,תשט"ז
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מג' מנ"א .בו כותב על ההצעה שקבל מהרה"ח כו' יצחק גנזבורג שי' בהנוגע למשרה בבתי ספר אהלי יוסף יצחק
ליובאוויטש באה"ק ת"ו ,והסכים על זה ,והודיע לו הסכמתו גם בכתב ,ונתעורר אצלו עתה ספק כיון שממקום משרתו בעבר מציעים לו
להשאר אצלם - ,ועפ"י האמור לעיל כיון שכתב הסכמתו הרי נמצא הענין בידי הרה"ח שי' גנזבורג מנהל המוסד ,ואם ידרשו ממנו שינוי
בזה עליו לכוון את הדורשים להרב גנזבורג ,ומובן שבלא הסכמת האחרון אי אפשר לחזור מהסכמתו.
בודאי למותר לדכוותי' להדגיש אשר אם בכל הזמנים והמקומות אמרו חז"ל שהיראה צ"ל קודמת להחכמה עאכו"כ בדורנו דור יתום,
ובארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה ,שמגמה זו צריכה להיות תמיד נגד עיני המחנך והמורה ושמבלי הבדל
איזה מקצוע מלמד לתלמידים לכל לראש וראשית חכמה יראת ה' ,ועליו לנצל כל הזדמנות וגם ליצור הזדמנות להחדיר יראת שמים
ואהבת השם בתלמידיו ,וזה ישמש יסוד חזק לקליטתם את הלימודיהם כדרוש ,ובהתבוננות המתאימה תמיד יש למצוא אופנים איך
להביא הנ"ל לפועל.
בברכה לבשו"ט ולהצלחה.
חלק יג

ד'תרסה
ב"ה ,כ"ט מנ"א ,תשט"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
הרב יעקב אליעזר שי'
שלום וברכה!
ז"ע נתקבל מכתבו מכ"ב מנ"א ,בו כותב מעריכת המלוה מלכה לביאתם ומהסברות בנוגע לאופן עבודתו להבא.
והנה בודאי נודע לו אשר נמצא פה עתה הוו"ח רב פעלים מו"ה משה זלמן ובנו דוד שליט"א ,ומשיחתי אתם נוצר אצלי הרושם אשר
עבודה רבה בישיבת אהלי יוסף יצחק במעלבורן ובפרט במצב העכשוי ,כי בודאי באם לא ינצלו ימים ושבועות אלו להרבות הישיבה ככל
הדרוש ,אי אפשר לדעת אם תהי' אפשריות זו לאחר זמן ,ומזה מובן שכל אלו שהענין יקר ללבם ולנפשם צריכים לעבוד בזה בכל
כחותיהם ,ובפרט שמוכרח הדבר להקים תיכף ומיד בית ספר לנערות בנוסח חב"ד )בשם בית רבקה או בית שרה( ,וגם בזה נוכחתי
בשיחתי האמורה שמוכרח לנצל שעת כושר זו לא רק לייסד בית הספר אלא גם להתרחבותו ולהתפשטותו האפשרית ,עד שלכן אמרתי
להנ"ל שלא יחכו ביסוד ביה"ס לנערות עד שימצאו בנין ובית ופשיטא שלא עד שיבנו בנין ,אלא שכיון שע"פ השמועה ישנו חדר פנוי בבנין
הישיבה או עזרת נשים וכיו"ב יעשו פתח לכניסה ויציאה מובדל בשביל הנערות )וגם גדר בחצר בכדי שלא תהי' תערובת( ,ותיכף
לחזרת הנ"ל צלחה למעלבורן יתחילו בלימודים ויפרסמו עד"ז...
ומזה מובנת גם כן השקפתי בהנוגע להסברא דאופן פעולתו אודותה כותב במכתבו ,אשר דעתי ברורה שיטיל את עצמו )אריינווארפען
זיך( בהרחבת אהלי יוסף יצחק ,וביסוד והרחבה של בית ספר לנערות בית רבקה )או בית שרה( דחב"ד ,כמובן ביחד עם שאר אנ"ש
אשר במחנם הט' ובכל המרץ הדרוש; וכבר ידוע פסק תוה"ק עד כמה גדולה מצוה שאפשר שזמנה עובר; וכמו שראו עד עתה הברכה
מלמעלה בהצלחה מופלגה )אף שלצערי לא ניצלו כל האפשריות שניתנו כדי הצורך( ,מובטחני שגם להבא יתברכו מעשי ידיהם בהאמור
בהצלחה מופלגה ,אלא שצריך לנצלה ביותר וביותר ,והלואי שיספיק זמנם ומרצם לנצלה ככל הדרוש ,ואחכה לבשו"ט ומפורטות שנגשו
להכנות המתאימות לפעולות האמורות ולהפעולות עצמן תיכף.
בברכת הצלחה בכל האמור.

Notes:
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הרב יעקב אליעזר :הרצוג ,מלבורן .אגרת נוספת אליו  -לעיל ח"ט ב'תשסו:.
מו"ה משה זלמן :פייגלין .ראה לעיל אגרת ד'שפד .לקמן ד'תרעא:.
חלק יג

ד'תרעא
ב"ה ,אדר"ח אלול ,תשט"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה מנחם מענדל שי'
שלום וברכה!
זה מזמן שלא הגיעו ממנו ידיעות ,ובודאי הכל בסדר.
ידוע מאמר חז"ל הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו עכ"פ להודע מזה ע"י אחר ,ונעם לי לראות הרגש דאהבת ישראל אשר הוו"ח אי"א
נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי' פייגלין מסר פתקא בקשת ברכה עבורו להרחבת הפרנסה ,והזכרתיו ער"ח הרחמים על הציון הק' של
כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל ,ויהי רצון שיומשך בפועל ובהקדם ,ויבשר טוב בזה.
בודאי ימסרו האורחים דמשפחת פייגלין שיחיו לכל אנ"ש שי' בחזרתם
לאוסטראליא אודות שיחתנו על דבר ההכרח הכי גדול לא לבד בהרחבת ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במעלבורן אלא גם ביסוד
ופתיחת וגם הרחבת בית ספר לנערות בית רבקה בשיטת חינוך חב"ד ,ומובן אשר אנ"ש צריכים להוסיף מרץ בעבודתם כיון שחלק מזה
יודרש למוסד חדש זה ,וכפי שהכרתי בהאורחים מאוסטראליא הנ"ל ,דעתם שהשתתפותו והשתדלותו בבית רבקה תביא תועלת גדולה
ליסוד והתפתחות הענינים ,ואף שתקותי שגם מעצמו יעשה זה ,הרי אמרו רז"ל אין מזרזין אלא למזורזין ולא באתי אלא להעדפה
בכמות ובאיכות ובכל עניני אנ"ש וגם הנ"ל בכלל ,והטרחה בגופו ויגיעתו מועילה הרבה יותר מאשר הטרחה בממונו ,וכיון שכבר עברו
הנסיון דיסוד והתרחבות אהלי יוסף יצחק יצא הענין מגדר דהתחלה אשר כל התחלות קשות ,ובודאי יהי' בנקל הרבה יותר מאשר בעבר,
ויהי רצון שגם בזה יבשר טובות.
בברכת כתיבה וחתימה טובה.

Notes:
מו"ה מנחם מענדל :ניו ,מלבורן:.
חלק יג

ד'תרצד
ב"ה ,ו' אלול ,תשט"ז
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו ,בו כותב אשר בעת היותו בביתו מצבו ביראת שמים טוב יותר מאשר בהיותו בישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
אשר ב ...אף ששוקד בלימוד התורה בכלל ובלימוד תורת החסידות ביחוד ,ושואל מה עליו לעשות.
הנה פשוט ומובן אשר סברא האמורה הוא עצת היצר שרוצה למנוע אותו מלהיות באהלה של תורה ובאהלה של תפלה ,שהרי הם דוקא
לא בבית כידוע דבר משנה ,שהתורה נקנית בדבוק חברים והוי גולה למקום תורה ,ועל דרך זה הוא בנוגע לתפלה ,ובפרט בנוגע ללימוד
החסידות ,ויגביר אומץ וירגיז על יצר הרע כמבואר בתניא ,והשי"ת יצליחו.
מהנכון הי' לבדוק את התפילין שלו ,וכן שילבש טלית קטן שציציותיו בדוקות.
בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
חלק יג

ד'תשטז
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ב"ה ,כ' אלול ,תשט"ז
ברוקלין.
הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת הפרטי-כל שלהם וכן המברקים...
בודאי הכניסו בתכנית הלימודים דהרשת ,שיעורים מיוחדים בקשר עם ימי תשרי הבע"ל ,ומה טוב אשר בימי החג הבע"ל יפגשו עם
התלמידים-ות ולערוך ביחד מסיבת שמחת בית השואבה ,ומה טוב שמבצע הד' מינים יופעל ביחוד בתוככי בתי התלמידים-ות ע"י
המורים-ות דהרשת או עכ"פ אוהדי הרשת ,שעי"ז יתחזק הקישור ואור הלימוד יכנס גם בבתיהם ,וק"ל.
המצפה לבשו"ט בכל האמור ובפרטיות הדרושה ,וחותם בברכת הצלחה מופלגה בעבודתם הקדושה ולכתיבה וחתימה טובה.
חלק יד

ד'תתו
ב"ה ,ג' מ"ח ,תשי"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אברהם
שי'
שלום וברכה!
...שמחתי לקרות במכתבו שבזמן שמחתנו נתאספו ודנו אודות הגדלת ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר במעלבורן ,הגדלת
הבנין ,שבודאי יביא ג"כ להגדלת מספר התלמידים והגדלת עניני הלימודים ,וגודל זכות כל המשתתפים והמתעסקים בזה אין לשער
ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה להוספה מיוחדת בנחת אמיתי מבנים ובנות ובני בנים ובנות.
במה שכותב אודות חילוף הטשעק שנשלח מכאן ,מובן שכל ענין שהישיבה תרויח על ידי זה ,מסכים הנני עליו ,ויהי רצון שהחליפין
ישמש גם כן סגולה להענין אודותו כותב.
מטובו לפרוש שלום אביו ואחיו וזוגתו וכל בני המשפחה שיחיו.
המחכה לבשו"ט.

Notes:
מו"ה אברהם :פייגלין ,מלבורן:.
חילוף הטשעק שנשלח מכאן :שרצה להשאיר הטשעק בחתימת כ"ק אדמו"ר שליט"א אצלו ולתת תמורתו סכום מעות עבור
הישיבה .ראה גם אגרת הבאה:.
חלק יד

ד'תתז
ב"ה ,ג' מ"ח ,תשי"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים עוסק בצ"צ בעל
מו"ה משה זלמן שי'
שלום וברכה!
איך בין געווען צופרידען צו באקומען אייער בריף פון כ"ח תשרי ,און אויך דעם בריף פון אייער זון אברהם שי' ,און לויט ווי איך האב עס
שוין געשריבען ,איז יעדער זאך וואס עס בריינגט ריוח פאר דער ישיבה אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ,איז פארשטענדליך אז איך בין
מסכים און בין צופרידען פון דעם ,און א ריוח אין ענינים פון ישיבה איז שטענדיג סוף כל סוף א ריוח רוחני ,ווארום אז עס קומט צו געלט
קומען צו תלמידים ,עס קומט צו מער שעות לערנען און ענליכעס ,און השם יתברך זאל העלפען אייער זון שי' אז דאס זאל עם בריינגען
בתוך כלל ישראל ,אלעס גוטע צו וועלכעס ער האפט.
איר דערמאנט ניט אין אייער בריף וועגען דער ענטוויקלונג און פראגרעס פון בית רבקה בפרט און עניני חב"ד בכלל ,אבער איך בין זיכער
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אז איר און אייערע קינדער און אייניקלעך טוען אין דעם אלץ וואס עס פאדערט זיך ,און מיר האבען דאך ]די[ הבטחה פון רבותנו הק' אז
עס וועט זיין בהצלחה.
און בפרט אז מיר קומען דאך איצטער פון די סוכות טעג ,וועלכע ווערן אנגערופן זמן שמחתנו ,וואס חסידות פארטייטשט דעם לשון רבים
אין דעם ,אז השי"ת פרייט זיך מיט אידען און אידען פרייען זיך מיט השי"ת ,און מיר זיינען אנגעזאגט געווארען צו מיטנעמען פון די טעג
אויף א גאנץ יאר.
בפ"ש לכל בני המשפחה ובהצלחה בכל האמור ולבשורות טובות.

Notes:
מו"ה משה זלמן :פייגלין ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ד'תשמז ,ובהנסמן בהערות שם:.
לתוכנה ראה אגרת הקודמת:.
פראגרעס פון בית רבקה :ראה לעיל אגרת ד'תשמז ,ובהנסמן בהערות שם:.
חסידות פארטייטשט :ראה גם לעיל אגרת ד'תשצ .ח"י גרת ב'תתקעד:.
חלק יד

ד'תתנ
ב"ה ,י"ח מ"ח ,תשי"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יעקב אליעזר שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מכ"ה תשרי ,ולפלא ההפסק הארוך כ"כ בין מכתב אחד לחבירו ,וגדול הפלא עוד יותר שהרי זה עתה נכנסנו לשנה
חדשה ,שכניסה זו דורשת הגברת הפעולות ,וכפתגם הידוע ,ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס ,ובפרט שנתוסף ענין חדש הוא
ענין הבית רבקה ,ודוקא עתה ממעטים אנ"ש בכתיבה.
בשאלתו:
א( איך לתקן את מה שקרה בשמחת תורה ,אשר בין הבאים להשתתף בהקפות דישיבת אהלי יוסף יצחק היו אחדים שבאו במכונות כו'.
התיקון בזה פשוט ,ולפלא שגם בשנה זו לא עשו זה ,והוא שאיזה ימים לפני מועד כהנ"ל ידפיסו מודעה בעתונים )ומה טוב ביחד עם
ההודעה ע"ד זמני ההקפות וכיו"ב( ,אשר בודאי פשוט וידוע איסור נסיעה במכונה בשבת ויו"ט ,והסתירה שמני' ובי' להשתתף בענין
תורני באופן היפך התורה.
ב( ע"ד העלי' לתורה של כאלו שאין ברור אופן שמירתם התורה והמצוה.
כבר שאלוני פעם עד"ז מביהכ"נ דישיבת אהלי יוסף יצחק במעלבורן ,ועניתי אז ,ומענה זו גם עתה בתקפו הוא ,שהחלטה בזה תלוי'
בכו"כ פרטים ,הן בהנוגע לאופן הנהגתו של זה הרוצה לעלות לתורה והן בהנוגע להנמצאים בביהכ"נ והרושם עליהם ,שככל הענינים
הנעשים בפרהסיא גם זה צריך להביאו בחשבון ,ובהתאם להבירור בהאמור יש על אלו הנמצאים על אתר להחליט ,אלא שמובן ע"פ
מרז"ל לעולם תהא ימין מקרבת ושמאל וכו' שבאופן כזה צריך להתנהג גם בשאלה האמורה ,ובפרט כשיש ספק אם צריך בכלל לדחות
אפילו בשמאל ,והרי כבר נאמר ,דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום.
בברכה לבשו"ט בכל האמור.

Notes:
מו"ה יעקב אליעזר שי' :הרצוג,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ג ד'תרסה ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ה'נה:.
וכפתגם :ראה גם לעיל אגרת ד'תשסא ,ובהנסמן בהערות שם:.
הבית רבקה :ראה גם לעיל אגרת ד'תשמז ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יד

ד'תתעו
ב"ה ,כ"ו מ"ח ,תשי"ז
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ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו מט"ז חשון ,ובשאלתו לברר כוונתי בהנוגע לבנינים חדשים וקניית בתים ,ובפרט הבית של מרת
הערץ תחי' ,אשר הוא לערך חצי שעה הילוך מבנין ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במעלבורן.
מובן שבכלל מהנכון שיהי' ביה"ס לנערות בסמיכות יותר לביה"ס לנערים )אבל לא באותו הבנין שאפילו אם תהי' כניסה מיוחדה רק
בדוחק יש להכשיר ,כי סו"ס גם אז יש תערובת קודם התחלת הלימודים ובגמר שלהם ,אלא שבשעת הדחק יש להתיר ,משא"כ אם יהי'
ברחוב אחר ,זאת אומרת שלא יראו זא"ז בשעות האמורות זהו ענין דלכתחלה( ,ומעלת קירוב המקום הוא שכמה ישנם ענינים שהם
בגדר נר לאחד נר למאה וכמו עבודת המשרד ,בחינות ,השגחה ועוד ועוד אבל מובן שבשעת הדחק גם על זה יש לוותר ,ובפרט שבודאי
ישנו טלפון שאז אין הריחוק במקום מונע כ"כ.
במ"ש אודות כתות נוספות בהנוגע להיי סקול ,הרי בעצמו מסיים שתעמוד על סדר היום בעוד שלש שנים ,ובכללות הגישה שלו נכונה
היא ,ז .א .להוסיף רק כתות אלו שבהם מסתיים הלימוד הכרחי ע"פ חוקי המדינה מש]א"כ[ הכתות שלאחרי זה ,ושכפי כתבו קשור
זה בהוצאות גדולות ,ובפרט שאין ידוע כמה ירצו להמשיך לימודם אלו כשאין החוק מכריחם על זה.
בודאי עושים תכנית איך לנצל חדש כסלו והמועדים ,אשר בו כדבעי להחזקת והפצת עניני חב"ד אשר במעלבורן ומוסדות חינוך חב"ד
ביחוד.
בברכה לבשו"ט.

Notes:
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ג ד'תנו .ובהנסמן בהערות שם .לקמן
ד'תתקיב .ד'תתקפו .ה'עז:.
חלק יד

ד'תתפא
ב"ה ,אדר"ח כסלו ,תשי"ז
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו  -מבלי הוראת זמן הכתיבה .-
יעיין בזה שו"ת אדמו"ר הצמח צדק חלק יו"ד סי' צ"ג .וכן במה שביאר על הכתוב והוא רחום ,נדפס במילואים לתהלים אהלי יוסף יצחק
עמוד תרכ"ו-ז .ובספרים שציין בדרכי תשובה ליו"ד סקפ"א סקי"ז-יט.
ומהנכון הי' שיתן לבדוק את התפילין שלו ,ויהי' לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות עכ"פ שורות אחדות בכל יום ,והשי"ת יצליחו.
בברכה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר

Notes:
יעיין בזה :בענין גילוח הזקן .ראה גם לקמן אגרת ה'נד:.
חלק יד

ד'תתצז
ב"ה ,ד' כסלו ,תשי"ז
ברוקלין.
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הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מיכאל
שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מכ"ג חשון ,הנה ת"ח על הבשו"ט אשר השלום להם ולכל אשר אתם ,כן יתן בורא עולם לימים יבואו ,ועוד בתוספת
כציווי תוה"ק דמעלין בקדש ,וידוע דרז"ל עה"כ מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל ,שכל מה שהוא מצוה לישראל גם הוא עושה
זה ,ובודאי מתכוננים ג"כ לחוג המועדים וימי הגאולה הבאים לקראתנו לשלום ולנצלם לחיזוק ולהתפתחות מסודות הק' דאהלי יוסף
יצחק ליובאוויטש מתאים לדרישת וגם הכרח השעה ,ויהי רצון שגם זה יהי' בהצלחה מופלגה ,וכידוע סיפור אדמו"ר האמצעי ,אשר
בגלל המסירת נפש הלזו  -של אדמו"ר הזקן  -על תורת החסידות ,פסקו בבי"ד של מעלה ,אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות
טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.
בברכה.
נ .ב.
 בודאי כמנהג הטוב בשנים שעברו יחלק משמי מעות חנוכה לת' המתאימים וכדאשתקד .ומהנכון שיתדברו ביניהם שיהי' אותו הסכוםבכל אהלי"י שבמדינתם.
ויה"ר שגם ענין זה יפעול פעולתו במילואה בהנוגע לתומ"צ ומאור שבתורה.

Notes:
מו"ה מיכאל :ליפסקר ,מקנס .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ב ג'תתקלג ,,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ה'רכג:.
השלום להם :גם בתקופת הסכסוך ערבי-ישראלי של מצבע סיני .ראה לעיל אגרות ד'תתצ ,ובהנסמן בהערות שם:.
מעות חנוכה לת' :ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'קכג ,ובהנסמן בהערות שם .חי"ב ד'צב:.
לקמן ד'תתקמ .ה'לט:.
חלק יד

ד'תתקיא
ב"ה ,ז' כסלו ,תשי"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה שמואל בצלאל שי'
שלום וברכה!
נאך א ליינגערען איבעררייס איז סוכ"ס אנגעקומען א בריף פון אייך פון כ"ט חשון ,און לויט אייער ביז יעצטיגען מנהג ,איז אויך אין דעם
בריף שרייבט איר ניט ווי זיינען אדורך די טעג פון חדש תשרי ,און בפרט בהנוגע צו דער פארשטארקונג און אויסברייטערונג פון די
מוסדות חב"ד אין מעלבורן ,הצלחת ה' עליהם.
וואס איר שרייבט בנוגע צו דער בית רבקה און דעם חשש אז עס זאל ניט פאלען צו לאסט אויף דער ישיבה - ,איז קענטיג פון דעם ,אז
איר ,און ליידער א גרויסער טייל פון אנ"ש שי' האבען זיך ניט אריינגעטראכט לע"ע אין די רייד פון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ
זי"ע ,וועלכע זיינען געזאגט געווארען מערערע מאל ,און וועלכע זיינען טיילוואייז קאפירט און אויך געדרוקט בהנוגע די לעבענס וויכטיקייט
פון חינוך הבנות ,אידישער חינוך בכלל און חינוך חסידותי ביחוד ,וואס אזוי ווי אויף חינוך הבנים האבען חסידים ואנ"ש זיך מוסר נפש
געווען ,אז ניט נאר עס זאל זיין א אידישער חינוך בכלל ,נאר דוקא א חסידישער חינוך ,און דער חילוק אין דעם  -צווישען סתם חינוך און
חסידישן חינוך  -איז אייך און די אלע וועלכע קומען פון מדינתנו לפנים ,דארפמען ניט ערקלערען ,ווארום איר אלע האט דאך אליין
געזעהען ,אויף וויפיל עס איז נוגע אפילו צו עיקרי הדת ,אזוי אויך איז דער חילוק בהנוגע צו חינוך הבנות ,און אפשר נאך אביסעל מער
נעמענדיק אין חשבון ,אז די מיידעלע ווע]ן[ זי ]ווע[ט אויפוואקסען וועט זי דאס זיין די עקרת הבית און מיט דער צייט די מאמע פון
קינדער ,וועמענס חינוך עס וועט זיין תלוי אין דעם גרעסטען טייל פון איר.
קוקענדיג אויף דער גאנצער פראגע פון דער נקודה שטאנדפונקט ,ווערט דענסטמאל אנדערש געשטעלט די שאלה ,אז עס בלייבט ניט
קיין ארט פאר קיין ספק ,צי עס דארף זיין א בית רבקה אדער ניט ,ח"ו ,אזוי ווי עס איז ניט קיין ספק אין דעם ,צי עס דארף זיין א
חסידישער מוסד פאר אינגלעך אדער ניט ח"ו ,דער ספק באשטייט נאר אין דעם ,ווי שטעלט מען איין די הכנסה אז עס זאל זיין א חי
נושא את עצמו ,און גראדע אין דעם איז דער מצב א בעסערער איידער די אהלי יוסף יצחק ,וואס בעת זיי זיינען געגרינדעט געווארען
זיינען דאך געווען פילע בתי ספר יהודים לנערים ,און בהנוגע צו בית רבקה ,איז לויט די ידיעות וואס איך האב געהערט דא פון משפחת
פייגלין ,איז די קאנקורענץ אין דעם זייער א שוואכע ,און דער צייטווייליגער דעפיציט ,וועגען וועלכען איר שרייבט ,איז דאס מן הסתם
באזירט ,ניט אויף דער שוואכקייט פון דער אידעייע פון בית רבקה ,נאר אויף דער אנדערשקייט פון דער באציהונג פון אנ"ש צו דער
פראגע איידער צו ]די[ פראגע פון אהלי יוסף יצחק ,במילא פעלט אין דער אריינטראכטונג און אריינקוקען טיפער אין דעם ענין ,און אין
דער אנשטריינגונג צו פארשטארקען און אויסברייטערען וכו'.
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זעלבסט פארשטענדליך אז עס האט קיין שום גרונד צו קפידא ח"ו וועגען וועלכעס איר דערמאנט אין ענדע פון אייער בריף ,ואדרבה וואס
מער בפרטיות מען שרייבט וועגען דעם מצב דארט און פון וואס מערערע מענשען מיט פערשידענע השקפות ,ווערט אלץ מער קלערער
דא דעם בילד פון דעם ענין ,און דער קומען צו א מסקנא ,אבער אין דער עצם זאך ,דער עקזיסטענץ פון א בית רבקה איז א דבר הכרחי,
און עס איז נאר נוגע צו איינשטעלען די ענינים אין דעם בעסטען מעגליכען אופן.
דרך אגב ,וויל איך אויפמערקזאם מאכען נאך א זאך ,אז דוקא דורך דער בית רבקה האבען אנ"ש א באזונדער געלעגנייהט אריינציהען
אין דעם פרויען פון פערשידענע קרייזען אין סביבת אנ"ש ,אפילו אזעלכע וועלכע זיינען פארלויפיג גאר גאר ווייט פון דעם ,און וואס דורך
אהלי יוסף יצחק לאזט זיך ניט דאס צו דערגרייכען ,דאס ווענדעט זיך אבער אן צו געפינען די פאסענדע אופנים ווי צו אריינציהען זיי .און
נאך וויל איך באמערקען ,אז לויט די פראקטיקע דא ,נעמענדיק אין אכט די קלענערע הוצאות פאר חינוך הבנות ,איז די בית רבקה קען
זיין נאך פריער ,א חי נושא את עצמו ,איידער אהלי יוסף יצחק.
זיכער מאכט מען די נויטיגע הכנות ווי צו אויסניצען די טעג פון חדש כסלו ,און בפרט י"ט כסלו און חנוכה הבע"ל בנוגע צו עניני חב"ד און
מוסדות חב"ד ,ויהי רצון שיהי' בהצלחה מופלגה.
בברכה לבשו"ט בענינים הכללים ובעניניו הפרטים.

Notes:
מו"ה שמואל בצלאל :אלטהויז ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ב ד'קכט ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ה'ק:.
בית רבקה :ראה לעיל אגרת ד'תשמז ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יד

ד'תתקנ
ב"ה ,י"ז כסלו ,תשי"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה משה זלמן
שי'
שלום וברכה!
פון צייט צו צייט באקום איך גרוסען פון אייך און פון פאמיליע מיטגלידער אייערע שיחיו ,און אויך וועגען עניני חב"ד בכלל ,לעצטענס
אבער שרייבען אנ"ש ווייניגער ווי פריער ,ועל אחת כמה וכמה בערך דאס וואס מען וויל וויסען ,און ווי עס איז באוואוסט דער ווארט
וועלכען מיר האבען געהערט מערערע מאל פון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלה"ה נבג"מ זי"ע ,אז חסידות האט אויפגעטאן אז יעדער חסיד
וואו ער זאל זיך ניט געפינען און גיין ,איז ער ניט עלענד ,ווארום ער בלייבט שטענדיג פארבונדען מיט חסידים ,איז אויב דאס איז אזוי
אפילו איידער מען טרעפט זיך פערזענליך ,אין דאך דאס איז א פיל שטארקערערע מאס נאך א פערזענליכע באפריינדונג.
און אזוי ווי מיר גייען דאך ענדע וואך פייערען דעם יום הבהיר י"ט כסלו ,וואס אויף דעם האט רבנו הזקן געזאגט ,פדה בשלום נפשי גו'
כי ברבים היו עמדי בין איך זיכער ,אז בא חסידים ואנ"ש בכל מקום שהם ,וועט פארשטארקט ווערען דער געפיל און פארבונד פון איינעם
מיט דעם צווייטען ,ניט נאר אין פארשטאנד אליין נאר דאס וועט אויך בריינגען צו מעשים בפועל ,ביז ווי דער אויסשפראך פון רבותנו
נשיאנו ,להשתתף בשמחת רעהו וכו' ,און איך האף צו באקומען פון אייך גוטע בשורות פון אייערע ענינים הפרטים און אויך פון די ענינים
הכללים ,און ספעציעל פון די מוסדות חינוך ישיבת אהלי יוסף יצחק און בית רבקה ,וואס דאס גייט אריין אין דעם ענין פון הפצת המעינות
חוצה ,ויהי רצון אז די ידיעות און די בריף זאלען געשריבען ווערען מתוך בריאות הנכונה געזונטערהייט און פרייליכערהייט.
בפ"ש לכל בני ביתו כל אחד ואחת שיחיו ,ובברכת חג הגאולה גאולתנו ופדות נפשנו הוא יום הבהיר י"ט כסלו.

Notes:
נדפסה בלקו"ש ח"י ע'  852והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
מו"ה משה זלמן :פייגלין ,שפרטון .אגרות נוספות אליו  -לעיל ד'תשמז ,ובהנסמן בהערות שם:.
תוכן כזה  -גם לבנו דוד וזוגתו:.
דעם ווארט :ראה גם לעיל ח"ד אגרת תשפה ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ה'קכא:.
בית רבקה :ראה לעיל אגרת ד'תשמז ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יד
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ה'נד
ב"ה ,כ' טבת ,תשי"ז
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מי"ד טבת.
במ"ש אודות שאלת גילוח הזקן ,עיין שו"ת לאדמו"ר הצמח צדק חלק יו"ד סי' צ"ג בארוכה מה שכותב בזה וכן בשו"ת המסומנים בדרכי
תשובה ליו"ד סי' קפ"א ס"ק ט"ז ואילך .וגודל הענין נוסף על הנ"ל נתבאר ג"כ בפירוש הצמח צדק על הכתוב והוא רחום יכפר עון,
נדפס בתהלים אהלי יוסף יצחק השלם עמוד תרכו.
בשאלתו בסוגיא שלומד ,נמסרה למחלקה העונה על שאלות כאלו.
בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,בחומש תהלים ותניא וישמור אותם
עכ"פ מכאן ולהבא.
בברכה.
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר

Notes:
גילוח הזקן :ראה גם לעיל אגרת ד'תתפא:.
למחלקה העונה :נמסר להגר"מ מענטליק:.
חלק יד

ה'קיב
ב"ה ,ח' שבט ,ה'תשי"ז
ברוקלין ,נ .י.
הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מרץ
מנהל כללי דקרן הצלה שיקגו יצ"ו
שלום וברכה!
הנני בזה לאשר ברוב תודה קבלת מכתבו מיום ועש"ק בא ,ב' שבט ,בצירוף הקצבת קרן הצלה עבור מוסדותינו הק' אהלי יוסף יצחק
ליובאוויטש אשר בצפון אפריקה.
גם קראתי בנועם במכתבו אשר הגדילו בשנה זו הקצבת קרן הצלה לישיבותינו באה"ק ת"ו ,ויהי רצון שיוכלו לקיים מעלין בקדש מדי
שנה בשנה בעבודת קרן הצלה בכלל ובעזרתם לכל מוסדותינו בפרט ,לא רק בהתאם למדת התפתחותם והתרחבותם ,אלא בממדים
גדולים יותר כדי לאפשר מדה יתרה של גדול ופריחה ,שאין הדבר תלוי אלא באמצעים כספיים.
כיון שכל דבר גדול וקטן הכל בהשגחת הבורא ית' ,ובפרט בענינים הנוגעים לתורה ומצוות כפי שהם מוארים בפנימיות ובמאור שבתורה,
שאין לך דבר גדול מזה ,הרי ראוי לציין אשר הקצבת קרן הצלה באה איזה ימים לפני יום ההילולא די' שבט של כ"ק מו"ח אדמו"ר צדיק
יסוד עולם ,שעל שמו נקראים המוסדות הק' בצפון אפריקא ,בעל המוסדות הנושא רנה ותפלה בעד כל המשתתפים בעבודתו ותומכים
במוסדותיו ,ובפרט ביום הסגולה הוא יום ההילולא ,אשר זכר כל העושים ומעשים בא לפניו.
ואשרי לכת"ר וחבריו בהנהלת קרן הצלה וכל המשתתפים במפעלם הרם שזכו להיות מתומכי מוסדות של כ"ק מו"ח אדמו"ר ,וכת"ר
בפרט בתור מנהל כלכלי של קרן הצלה ,אשר זכות הרבים תלוי בו ובהם ,ומוסדות אלו הם הכלים והצנורות להמשיך ברכה והצלחה בכל
מעשה ידיהם ובכל המצטרך להם ולבני ביתם שיחיו בכל מילי דמיטב בטוב הנראה והנגלה.
בכבוד וברכה לבשו"ט תכה"י.

Notes:
מוה"ר מנחם בן ציון :זקס .אגרת נוספת אליו  -לעיל חי"ב ד'כד:.
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חלק טו

ה'שפד
ב"ה ,כ' ניסן ,תשי"ז
ברוקלין.
ש"ב הרה"ג והרה"ח ענף עץ אבות
מו"ה ברוך שמעון שי
שלום וברכה!
לאחרי ההפסק הכי ארוך נעם לי לקבל מכתבו מערב שבת הגדול בבשורה הטובה מבחינת תלמידי ביה"ס אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
אשר במנחה ואשר מצא אותם מצליחים בלימודם ,ויהי רצון שיהיו רואים ומתאימים להשם של מוסד זה ,ז.א.
מתנהגים מתאים לרצונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ותקותו בתוככי כל מוסדות חינוך דליובאוויטש בתוככי שאר
מוסדות חינוך על טהרת הקדש ,וכידוע עד כמה השקיע במוסדות אלו מכחותיו הנפשים והעצמים עד כי למס"נ ,שבמילא מובן ע"פ
האמור ברז"ל לרועה ישראל מה עד כאן עומד ומשמש וכו' שגם עתה מעורר ר"ר על כל חניכי מוסדות אלו התומכים הר"מ והמשפיעים
והמסייעים להצליח להם בגו"ר...
ובהמצאנו בהימים דימי חג המצות זמן חירותנו ,הנה יושפע חירות אמיתית מכל ענינים המבלבלים בעניני תורה ומצות ומכל מונע
מעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.
בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.
מפני קדושת מועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א עה"ח והנני חותם בשמו,
המזכיר

Notes:
מו"ה ברוך שמעון שי' :שניאורסאהן ,ירושלים .אגרת נוספת אליו  -לעיל ח"ג תנב:.
חלק טו

ה'תטז
ב"ה ,א' אייר ,תשי"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליבשי'
שלום וברכה!
לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מכ"ג ניסן ,וב' הקודמיו ,ות"ל בעד הבשו"ט הטבת בריאות אמו תחי'.
נעם לי במאד לקרות אשר הכפילו הכמות דמצה שמורה שחלקו ,שתקותי חזקה שלא רק בכמות נתוסף אלא גם באיכות ,ז.א .שאפילו
אלו שקבלו אשתקד נתוסף שנה זו בההתעוררות שלהם ובפעולות מיכלא דמהימנותא בעניניהם ,כיון שזהו לא פעם הראשונה ורושם
פעם הראשונה בטח עודנו ישנו שהרי קדושה אינה זזה ממקומה ,ובפרט אם המעורר בא במגע בזמנים שונים בעניני התעוררות .וכותב
הנני ע"ד האמור להדגיש קיום הבטחת רבותנו הק' חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם שזה מוסיף כח בתעמולה מכאן ולהבא.
בטח נדפס במשך הזמן גם במחנים אודות פעולות האמורות וכמדומה שכבר עוררתיו שכל הודעה ופרסום ע"ד פעולה יש לקשרה עם
דברי התעוררות ,אם במישרין או בעקיפין ,ע"ד עניני יהדות בהנוגע לפועל להבא ,וק"ל.
תקותי שכל היכולים להביא איזה תועלת משתתפים בהרישום ככל הדרוש נוסף על שאר הפעולות שבשטח חב"ד .ויה"ר שגם בזה יראו
בעיני בשר ההצלחה המופלגה וההוספה בברכות השי"ת גם בעניניהם הפרטים של המתעסקים.
בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

Notes:
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נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע'  092והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי' :זלמנוב ,בני ברק .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ד ה'לט ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן
ה'תשיד:.
מצה שמורה שחלקו :ראה לעיל אגרת ה'שמג ,ובהנסמן בהערות שם:.
בהרישום :ילדים ללמוד בשנה החדשה ברשת אהלי יוסף יצחק:.
חלק טו

ה'תכא
ב"ה ,ב' אייר ,תשי"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מרדכי שי'
שלום וברכה!
בשמחה האב איך באקומען אייער בריף פון  4/52און בפרט אז איך האב זיך שוין געזארגט פאר דעם לאנגען איבעררייס ,חאטש איך
באקום גרוסן פון אייך בתוך כללות אנ"ש ,אבער זעלבסט פארשטענדליך אז עס איז ניט גלייך א ידיעה פון דער ערשטער קוועלע צו א
ידיעה פון א כלי שני.
בשמחה האב איך געלייענט אייער שרייבען וועגען דעם קומענדען דינער בענעפיט פון דער ישיבה אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במעלבורן,
און אז איר טוט ווי געהעריג אין די הכנות צו דעם ,און די וויכטיקייט פון דעם ,איז זיכער איבעריג צו מאריך זיין לדכוותי' און אין איינקלאנג
מיט דער וויכטיקייט פון דעם ,איז יעדע השתדלות ויגיעה און ענערגיע וואס דאס פאדערט איז אלץ כדאי ,וויילע דאס איז א תועלת
הרבים ,און השי"ת גיט ברכה והצלחה וויילע דער זכות הרבים מסייעתם.
איך האב איבערגעגעבען אייער בקשה ,וועגען מאטעריאל פארן דינער ,אויב עס איז דא פראן ,צו איבערשיקען אייך ,און בלי נדר וועל
איך אויך אין דער פאסענדער צייט שיקען מיין ברכה צו די אלע וועלכע טוען אין דעם אין די צוגרייטונגען און צו אלע באטייליגטע אין דינער
און השי"ת זאל העלפען אז תמיד כל הימים זאלט איר קענען אנזאגען גוטע בשורות אויך אין אייערע ענינים הפרטים ,געזונט פרנסה און
אידישן נחת מיו"ח שי' צוזאמען מיט אייער פרוי תחי'.
בברכה לבשו"ט ובנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר צו א געזונטען זומער.

Notes:
מו"ה מרדכי :ריטש ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ג ד'תקסד ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ה'תקלח:.
חלק טו

ה'תנג
ב"ה ,ט"ז אייר ,תשי"ז
ברוקלין.
שלום וברכה!
לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו ממוצש"ק ,בו כותב ע"ד כניסת תלמידיהם שי' להמשיך לימודיהם במוסדות חב"ד ,ויהי רצון שתהי'
בשעה טובה ומוצלחת ויראו הוא וחבריו סגל המורים-ות פרי טוב בעמלם להקים דור בישראל אשר כל רואיהם יכירם כי זרע ברך ה' הם,
ותקותי חזקה אשר זה יוסיף מרץ וכחות יותר בו ובכל העובדים ברשת אהלי יוסף יצחק אשר באה"ק ת"ו לילך מחיל אל חיל בעבודתם
קדושה זו ,וכשמוסיפין מעט למטה מתוסף הרבה מלמעלה ,ושלא בערך כידוע דרז"ל בפרשת שבוע זה על הכתוב ורדפו מכם חמשה
מאה ומאה מכם רבבה ירדופו ,ונעם לי לקרות בסיום מכתבו על אשר רואה הוא וזוגתו שיחיו ברכה במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד
מדה אלא שכ"פ ככה בהתפתחות ילידיהם שליט"א...
בהנוגע ללימוד במוסד חינוך אחר ,מובן שדין קדימה יש לעבודה בכרם חב"ד במובנו המדויק ,וכוונתי בעניני הרשת ,ורק באם אין למצוא
בשום אופן ענין כזה ברשת אזי יש להתענין בהצעת מוסד חינוך על טהרת הקדש אך כי לא מכרם חב"ד ,וכמובן באופן שלא יזיק ולא יגע
כלל בעבודתו ובמסירותו הוא התפתחות מוסד הרשת ועניני צעירי אגו"ח...
בודאי ינצלו יום הל"ג בעומר וכן מכינים תכנית בקשר עם חג השבועות הבע"ל והשי"ת יצליחם.
בברכת הצלחה לבשו"ט בכל האמור וגם בעניניהם הפרטים.
חלק טו
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ה'תקלח
ב"ה ,כ"ה סיון ,תשי"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מרדכי שי'
שלום וברכה!
בשמחה האב איך געלייענט אייער בריף פון י"ט סיון אז דער דינער פון ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במעלבורן איז אדורך מיט
הצלחה סיי
בגשמיות  -פינאנציעל  -און סיי ברוחניות  -מאראליש  -און האף אז מאראליש וועט דאס העלפען ניט נאר אויך צו באקומען מערערע
פריינד ווי איר דריקט זיך אויס ,נאר אויך אין צו-ציהען תלמידים-ות פון וואס מער גרעסערע און ברייטערע קרייזען וואס סוף סוף איז דאך
דאס דער תכלית און דער הצלחה צייכען פון יעדער מוסד חינוך ,אז די מתחנכים ווערען וואס אמאל אלץ גרעסער סיי אין כמות -
קוואנטיטעט  -און סיי אין איכות  -קוואליטעט ...-
איך האף אז אויך אין פרנסה איז בא אייך בסדר ,ויהי רצון אז תמיד כל הימים זאלט איר קענען אנזאגען נאר גוטעס בענינים הכללים
ובעניניו הפרטים.
בברכה.

Notes:
מו"ה מרדכי :ריטש ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ה'תכא ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק טו

ה'תקפה
ב"ה ,ח' תמוז ,תשי"ז
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מכ"ט סיון ,בו כותב אודות הצעה לעסוק בהוראה ארבעת שנים וכו'.
הנה כיון שהענין נתחדש רק בשבועות האחרונים ותלוי בכמה וכמה פרטים ופרטי פרטים ,הרי יציע ספיקותיו לפני הנהלת ישיבת תומכי
תמימים דלוד בה עובד ,ובטח יתייעצו הם מצדם בזה עם הנהלת בתי ספר הרשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו ויעשה
כהוראתם.
בטח ישתתף בהתועדות חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז באופן שיתוסף בהפצת המעינות חוצה ככל האפשרי והשי"ת יצליחו.
בברכה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
בשאלתו ע"ד ס' הישר  -יראה מש"כ בזה בס' שה"ג לחיד"א בערכו .ובענין ס' היוסיפון  -ידוע שכמה שינוים )וגם זיופים( הוכנסו
לתוכו .ועניניו דורשים בקורת מומחה במקצוע .ובכללות שאלות כגון אלו ידועה הוראת חז"ל :היכא דעייל ירקא ליעול בשרא וכורי )שבת
קמ ,ב( .ובפרט כשספק אם גם ירקא הוא.

Notes:
בהוראה ארבעת שנים :במקום הגיוס לצבא .ראה גם לקמן אגרת ה'תקצג:.
ע"ד ס' הישר ...היוסיפון :מי הם מחברם והאם יש להטיל אימון לכל המעשיות המובאות שם:.
חלק טו

ה'תקצג
ב"ה ,ט' תמוז ,תשי"ז
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ברוקלין.
הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
מכמה אברכים נתקבלה שאלה בקשר עם הענין החדש הצעת משרה לארבעת
שנים וכו'.
והנה בכאן אין ידועים כל פרטים ,ובטח גם עלולים לשינוים ככל ענין חדש.
ומהנכון שיתייעצו ביניהם )הנהלת תו"ת והנהלת הרשת אשר באה"ק ת"ו( על כל ענין זה לפרטיו ,ובהתאם להמסקנות ייעצו לאברכים
השואלים בזה.
בברכה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
נ.ב.
יון שמאז דברו ע"ד הוספה בבתי ספר הרשת הרי הנ"ל נותן מקום להוספה באופן קל לפ"ע בלי פוליטיקה ,ועוד זאת להרחבת הרשת
בכיוון חדש ,ובטח ידונו גם על זה בשימת לב הדרושה ואחכה לבשו"ט.

Notes:
הנהלת רשת :נוסח דומה גם להנהלת תומכי תמימים בלוד:.
משרה לארבע שנים :ראה גם לעיל אגרת ה'תקפה:.
חלק טו

ה'תקצח
ב"ה ,יו"ד תמוז ,תשי"ז
ברוקלין.
תלמידי בית הספר אהלי יוסף יצחק
צדקנו ,כתה ג'.
שלום וברכה!
במענה על מכתבם מיום החמישי לחדש תמוז.
בעת רצון אזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבם לטובה ככל האמור במכתבם
ובודאי מצדם יעשו את כל המוטל עליהם אשר בזה נכלל.
שאף בימים אשר חפשים הם מבית הספר ,תהי' להם קביעות בלימוד תורתנו הק' תורת חיים ,ויתייעצו על דבר הפרטים בזה עם
המורה שלהם ,ויהדרו בקיום המצות ,ובכבוד הורים ומורים.
עד שכל רואיהם יכירם כי מחונכים הם בבית ספר חבד"י זרע ברך ה'.
בברכה לקיץ בריא ושמח ולהצלחה בלימוד התורה וקיום מצותי'.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' :.935
חלק טו

ה'תריג
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ב"ה ,כ"ה תמוז ,ה'תשי"ז
ברוקלין ,נ.י.
הנכבד והנעלה מר אליעזר שי' שליט
שלום וברכה!
דערמיט ווערט באשטעטיקט אייער בריוו פון יום ה' פ' פנחס ,מיט אייער ביישטייערונג ,וואס איז איבערגעגעבן געווארן צום ספעציעלן
פאנד פון יום הגאולה פון כ"ק מו"ח אדמו"ר ,וואס איז געווידמעט פאר די מוסדות וועלכע טראגן דעם נאמען פון דעם בעל השמחה -
אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש און גיבן זיך אפ מיט חינוך הכשר.
דאס וואס איר שרייבט דרך אגב ,אז איר שטאמט ניט פון א חסידישע משפחה אבער איר זייט א פארערער פון חב"ד ,איז אלעמאל און
בפרט איצט ניט די צייט פאר א צעטיילונג לויט משפחות ,ווארום עס מוז דאך זיין כל ישראל חברים אין אן אופן וואס ברענגט דאס
מאקסימום אין עניני תורה ומצוות .דערפון איז פארשטענדלעך ,אז א באוועגונג וואס נעמט אן אלע עניני יהדות לויט דער תורה ומסורה
און איז נאך מוסיף אין זיי אן ענין פון אינערע לעבעדיקייט און ליכטיקייט ,דורך פנימיות התורה וואס ווערט דורך חסידות חב"ד
פארשפרייט אין אן אופן וואס איז באגרייפלעך מיטן שכל  -וועט שריט נאך שריט ווערן דאס אייגנטום פון אלע משפחות בישראל ,אלע
אידן.
ווארום יעדער איינער מוז דאך שטייגען אלץ העכער און העכער אין יהדות און אמונה און דעת את ה' ,ביז מיר וועלן זוכה זיין אינגיכן צו
דער דערפילונג פונם ג-טלעכן צוזאג דורך דעם נביא  -כולם ידעו אותי גו' ומלאה הארץ דעה את הוי' גו'.
בכבוד ובברכה.
חלק טו

ה'תרלא
ב"ה ,י"א מנ"א ,ה'תשי"ז
ברוקלין ,נ.י.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מכ"ג תמוז ,בו כותב על דבר שתי האפשריות לשכירת מקום בשביל החדר.
מובן אשר שכירת מקום בהעלם שם ועל ידי זה יהי' תמיד מורא של לחץ וכו' אינה כדאית כלל.
בענין שם המוסד ,צ"ע אם כדאי לקבעו תיכף שזה יניח עליו חותם מסויים ,שהצד החיובי שבזה שאלה הזרים לרוח רותם זה יראו תיכף
שאין להם יד בו ,אבל גם הצד שלילי שזה עלול למנוע השתתפות אנשים כאלה שאין רוצים שבגלוי יאמרו עליהם שהם שייכים למסגרת
זו .ובהתאם לזה ,היינו איזה מהטעמים מכריע עכשו בסביבתו ,יחליטו .ואם יחליטו לקרות לו שם ובטוחים יהיו שהמוסד יהי' בר קיימא
ויתנהל כדבעי ,יש לקראו בשם אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ולהכניסו לרשת זו.
במה שכותב שברצונו לקרב גם אנשים כאלה שיש לחשוש להשפעתם באם יחוו דיעה בהנהלת המוסד ,הנה ההבטחה )באווארעניש(
בזה פשוטה  -על ידי זה שמנצלים עזרתם באופן שלא תהי' להם השפעה רוחנית בהנהלת המוסד.
בברכה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
חלק טו

ה'תרצז
ב"ה ,א' אלול ,תשי"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים
מו"ה יעקב אליעזר שי'
שלום וברכה!
שוב לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מי"ד מנ"א ,בו כותב אודות ההצעה לנצל תלמידי הכתות הגבוהות ללמד לתלמידי כתות הקטנות
איזה שעות ביום.
והנה בכלל סברא נכונה היא ,וכנראה במוחש אשר עצם הענין שנותנים אמון בתלמידי הכתה הגבוה ומעלים אותם לדרגת מורה ומשפיע
עכ"פ לאיזה שעות ,מוסיפה בהם מרץ להתמדה ושקידה בלימודם הם במוסד זה ,נוסף על התקשרותם ובפנימיות יותר להמוסד ועניניו.
ואע"פ שיש מקום לומר שבהיותם מחוסרי נסיון בתקופה ראשונה ,בתקופה זו אפשר שלא יצליחו כ"כ בענין ההוראה והחינוך ,חזקה
ממקומות אחרים בכגון דא אשר ההתלהבות של תלמידים כאלו לרגלי התמנותם לתעודה אחראית ,ממלאה את החסר להם בידיעה
באופני חינוך ופדגוגי'.
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מובן שלאחרי כל האמור לא כל תלמידי כתות הגבוהות ראוים לזה ,כי נוסף על הנהגתם טובה ורגש האחריות ,צ"ל איזה כשרון להחזקת
משמעת וכו' כן יש לדון ע"ד החשש שלא ירצו לפרש פעולה האמורה ,שהמוסד רוצה לנצלם לתועלת שלו ומבלי התחשב עם תועלתם
של התלמידים .ולכן מוכרח שכל חברי הנהלת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במעלבורן ידונו ע"ד הצעה זו בכללותה ,ואחרי כן בהנוגע לכל
תלמיד בהתאם לאופי שלו תכונת נפשו .אבל כנ"ל יש להשתדל לעשות את האמור כי תועלת רבה היא להתלמיד יותר מאשר תועלת
הישיבה באופן ישר .ומובן שברשותו וגם מזכותו למסור את הכתוב לעיל לשאר חברי ההנהלה.
במ"ש אודות ענין ההתועדות ואופנה ,מהנכון שידבר עד"ז פא"פ עם ראשי המתועדים עם כ"א לבדו ,מבלי שיהי' זר בשעת מעשה,
ויעוררם על הנקודה אודותה כותב וידונו יחד עד"ז שהרי מטרת כל אחד מהנ"ל אחידה היא ,והיא לקיים הוראת נשיאינו הק' להפיץ
המעינות חוצה.
כיון שאינו מזכיר דבר בהנוגע לבריאותו וכו' בטח הכל בסדר.
בברכה לבשו"ט בכל האמור וכן בעניניו הפרטים ולכתיבה וחתימה טובה.

Notes:
מו"ה יעקב אליעזר :הרצוג ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ד ד'תתנ ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק טז

ה'תתפד
ב"ה ,כ"ח מ"ח ,תשי"ח
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק
שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתביו מו' ,י ,יב חשון וב' שלאחריו ,ונעם לי לקרות בם שנגש לעבודתו בקדש ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
אשר באה"ק ת"ו ,בתוספת מרץ ובחידוש חיות ,ותקותי חזקה אשר היפך מהרגיל בעניני העולם שמזמן לזמן נחלש החיות והמרץ ,הנה
בהנ"ל שהוא מעיקרי מצות תוה"ק ,ושננתם לבניך אלו התלמידים ,יהי' כציווי התורה באופן דמעלין בקדש ,ואין הדבר תלוי אלא ברצון,
וכמדובר בהענין מאזשעס דא ניע חאטשעס )יכול אתה אבל אינך חפץ( וכו'.
פשוט כמו שכתבתי וגם אמרתי בע"פ ,שכל ההוצאות הרגילות של הרשת תשולמנה במילואן ,ואין זה אלא דבר התלוי בזמן ,אבל לאידך
גיסא ,באותו הנוסח שכותב שלא לצמצם ,הנסיון הראה ,שתומ"י באים להוצאות מבהילות ובאופן שלאחר זמן אין איש יכול להסביר איך
בא לסכום כ"כ ,וכמו שנדברנו בע"פ.
מובן שבדעתי הנני עומד שהפרדת בנים ובנות מוכרחת ,ואי אפשר לוותר ,אבל בענין חיבור כתות ,יש לדון עד"ז בכל בית ספר לפי
התנאים שלו וכן בהתאם לההשערה ,איך תהי' תגובת המשרדים המתאימים לשיתוף כתות אלו...
במה שמקשה במכתבו ,שאמרתי שצריך לרכז סגל מורים מומחים ואיך אפשרי הדבר ,כיון שמאנ"ש לא התעסקו בזה עד עתה.
הנה מומחיות אינה דורשת דוקא עבודה שנים רבות ,כי באם יש כשרון בזה ורצון חזק להתמחה במקצוע החינוך אליבא דנפשי' ,יש
לקוות שבמשך חדשים אחדים יעשה למומחה ,ובמשך חדשים אלו ,הרי אינו מחויב להיות דוקא מנהל או מורה בכתות קשות וכיו"ב,
ויכולים להעסיקו באופן הכתות ששם העבודה קלה יותר ,וק"ל...
אינו מזכיר במכתבו ע"ד בקשתי למסור פ"ש גם להשייכים לאנ"ש הנמצאים בצבא ,ותקותי שאין זה אלא השמטה במכתבו ,ובסמיכות
לחזרתו לאה"ק ת"ו בכדי שיהי' מורגש שאין הם מהנשכחים ח"ו ,ובטח הרי"ל שי' זלמנוב והשאר שעבודתם במסגרת צא"ח שהם
ביותר בקישור עם הנ"ל יעזרהו ויסייעוהו בסידור הדבר באופן הכי מועיל...
כיון שמנהל בי"ס מעיקרי עניניו הוא השקו"ט עם המשרדים השונים ,והרושם שעושה שם וכו' מובן שבמקום ספק ,יש להקדים את זה
שיודעים ע"ד יחסיו הטובים והרושם הטוב שעושה.
במ"ש אודות פתיחת סמינר למורים ,הנה אינו כותב שום תכנית בזה ורק שקשור הדבר בקישוים גדולים.
וצריך להתענין ע"ד הסמינרים שקיימים כבר ושפועלים איזה זמן ובמילא ידועה שיטתם ,ולבחור מהם המתאימים ביותר ,ובודאי ע"י
מו"מ עמהם בעוד מועד ,אפשר יהי' לתבוע כמה שיפורים נוספים לתקנם.
בברכה לבשו"ט בכל האמור והעיקר עד"ז אז ער האט זיך אריינגעווארפען בעבודתו הק' לפתח כל עניני הרשת ורואה הצלחת השי"ת
בזה.

Notes:
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מו"ה יצחק שי' :גנזבורג ,תל אביב .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"י ג'ריח ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ו'סד:.
חלק טז

ה'תתפט
ב"ה ,ב' כסלו ,תשי"ח
ברוקלין.
הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
...ברור הדבר שכל אלו דהנהלת הרשת )ועד"ז בשאר מוסדות חב"ד( אשר משמיא קא זכו לי' וממנו לי' כ"א בתפקידו הנה מראש
ניתנו להם כל הכחות והאפשריות שימלאו תפקידם בשלימות מבלי לנגוע בעניני בריאות בעניני בית וכיו"ב ,ובלבד שיעשו הדברים באופן
מסודר וכידוע עד כמה דייקו רבותינו נישאינו להחדיר הסדר בכל עניניהם ועניני השייכים ומקושרים להם ,והרי רואים גם במוחש איך
שסדר בעבודה איזה שתהי' מרבה ההצלחה כו"כ...
בטח ינצלו ימי חדש כסלו )יו"ד י"ט כסלו וחנוכה( ,גם בבתי ספר הרשת והשי"ת יצליחם.
בברכה לבשו"ט בכל האמור.
חלק טז

ו'מג
ב"ה ,ח' שבט ,תשי"ח
ברוקלין.
מחות' הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ ענף עץ
מוה' שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
במענה למכתבו מיום השני עם הפ"נ המוסגר בו שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
בו מבשר טוב על התיסדות המוסד הק' על טהרת הקדש בבית המדרש עדת ישראל ונשלח* מכתבי על שם המתעסקים ,ובודאי יוסיף
הסברה באם זקוקים לזה,
ונעוץ תחלתו בסופן אשר רבותינו נשיאינו הק' השקיעו כחות עצמים ביסוד הישיבה הראשונה עוד ע"י רבנו הגדול אדמו"ר הזקן וביתר
שאת וביתר עז למרות ההעלמות וההסתרים ביסוד ישיבת תומכי תמימים ,ופועלים כחות אלו בדורנו דור יתום להגדיל תורה ולהאדירה
בחוגים ההולכים מתרחבים ומתפשטים וכלשון וכדיוק  -הפצת המעינות חוצה דוקא אשר עי"ז מתקרבים לקיום הידוע חכמות בחוץ
תרונה וכמבואר בארוכה בתורת החסידות )בתורת חיים בתחלתו( ,חכמות ל' רבים אשר ח"ע וח"ת גם יחד תרונה בגילה ובשמחה
דוקא בחוץ ,וק"ל.
והרי ידוע פתגם הבעש"ט אשר נשמה יורדת למטה ומתלבשת בגוף לשבעים ושמונים שנה בשביל לעשות טובה ליהודי בגשמיות או
ברוחניות עאכו"כ בענין נעלה כהאמור חינוך עטה"ק שהוא ענין נצחי שהרי המחונכים בונים בנים עדי עד זרע ברך ה' דורות ודורי דורות
עד סוף העולם.
ויהי רצון אשר לאורך ימים ושנים טובות ומתוך הרחבת הדעת ובריאות הנכונה יבשר טוב מפעולתו בקדש בהאמור ובמדתו של הקב"ה
שהיא מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה ירוו רוב נחת מיו"ח שי'  -הוא וזוגתו ש"ב שתליט"א.
בברכה לבשו"ט.
בכדי למנוע עגמ"נ דעתיד ולשלול אפשריות טענת רועי גרר לאמר לנו המים )ובפרט אם במשך הזמן ישתתף איזה מוסד דמחנם
בהוצאות( ) -שבמילא מונע ההנהגה דרחובות ואדרבה ,עיין ברמב"ן שם(  -כדאי לקבוע בהקדם מסמרות בענין ,ע"י קביעות שם
למוסד ועוד .והצעתי "אהלי יוסף יצחק  -ליובאוויטש" שכבר נמצאים סניפים אלו באה"ק ת"ו ,מרוקו ,אוסטרליא וכו' .ואפשר מהנכון גם
לעשות הטשארטער שגם עי"ז מקום להבטיח )באווארענען( האמור ,ובפרט שבטח נחוץ טשארטער בלאה"כ בכדי שיוכלו לנכות
התרומות להמוסד ממס הכנסה ,ובשם הנ"ל אפשר שיש לצרפו לטשארטער המל"ח או מחנה ישראל שיש לו כבר זכיות אלו.

Notes:
מו"ה שניאור זלמן :בעזפאלאוו ,פריסקא .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ד ד'תתקעד ,ובהנסמן בהערות שם:.
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התיסדות המוסד :ראה לקמן אגרת ו'עז:.
*( נשלח בפ"ע:.
חלק יז

ו'שלח
ב"ה ,כ"ה סיון ,תשי"ח
ברוקלין.
הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
ו ועוד נקודה גם היא מצערת ביותר ,והוא שאין שמים לב כלל להנעשה עם מסיימי בתי ספר הרשת לאחרי הסיום ,ז.א .האם ממשיכים
לימודם ובאיזה בי"ס ,ובאם מתעסקים בדבר של פרנסה וכיו"ב ,איך תהי' הנהגתם ,והרי סו"ס תכלית חינוך וביחוד של חב"ד ,כמו
שהורונו רבותינו נשיאינו לא להגיש להתלמידים כמות של ידיעות ,כ"א שזה אינו אלא דרך ואמצעי לעשותם יהודים כדבעי ,לקרב לבם
לאבינו שבשמים ,ולעשותם לומדי תורה ומקיימי מצות.
חלק יז

ו'שצ
ב"ה ,י"ג תמוז ,ה'תשח"י
ברוקלין ,נ.י.
להנכבד והנעלה איש המעלה בעל מרץ ורב
מו"ה דוד שליט"א
שלום וברכה!
בנועם הנני מקבל ידיעות מאנ"ש שי' במארוק מהעזר והסיוע שכ' נותן להם בעבודתם בקודש בחינוך על טהרת הקודש .וביחוד שמחתי
בקבלי מכתב הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עסקן נמרץ ורב פעלים וכו' וכו' מוהר"ר בנימין אלי' שליט"א גורודצקי על דבר פגישתם
והשיחות שהיו להם והשתדלות כ' לסייע בביסוס התפתחות והתרחבות המוסדות הק'.
אין די באר גודל הברכה וההצלחה שמוסדות ק' אלו מביאים לא רק לתלמידים ולתלמידות הלומדים ומתחנכים בהם ,אלא גם לכל
משפחתם ולכל בני קהלתם ,וכמבואר בתורתנו תורת חיים .ומי ימלל גודל הזכות של כל המשתתפים בהחזקת והרחבת המוסדות הק'
האלה ,שהרי נותן התורה הוא הוא בורא עולם ומנהיגו בהשגחה פרטית ,אשר כל הוספה בהחזקת היהדות והפצתה שכרה בצדה
בתוספת מרובה על העיקר בברכות שמים מעל ,בבני חיי ומזוני רויחי לו ולבני ביתו שיחיו בטוב.
וכיון שעתה הם ימי סגולה ,יום גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שעל שמו נקראים המוסדות הק' אהלי יוסף יצחק
ליובאוויטש ,הנה אזכיר את כ' על הציון של בעל השמחה ובטח יעורר רחמים רבים להצלחה בעבודת הקודש וכן בעניניו הפרטיים
בגשמיות וברוחניות גם יחד ,אשר הא בהא תליא.
בכבוד ובברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

Notes:
מו"ה דוד :תורג'מן ,ראבאט:.
חלק יז

ו'תעז
ב"ה ,י"ז אלול ,תשי"ח
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ירחמיאל שי'
וזוגתו מרת דבורה תחי'
שלום וברכה!
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מאשר הנני קבלת מכתביהם מכ"ד מנ"א וא' אלול.
ו נעם לי לקרות במכתבם ע"ד ביסוס והתפתחות עניני צעירי אגודת חב"ד ונשי חב"ד ,ולכל לראש ע"ד ביסוס המוסד אהלי יוסף יצחק,
ובודאי שלא יסתפקו בהנ"ל אלא שעוד יוסיפו בזה ,והרי נצטוינו בזה דמעלין בקדש ,וציווי תוה"ק תורת חיים הרי זה גם נתינת כח ,ויהי
רצון שבכל הסביבה ישפיעו בזה בדבור ועוד יותר ע"י היות דוגמא חי' בהענין.
ולקראת השנה החדשה ,הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ,הנני בזה להביע ברכתי להם ולכל אשר להם ,ברכת כתיבה
וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.
בברכה.
בשאלתו :א( סדר קביעות מזוזה בחו"ל צ הדר בדירה שכורה.
לא שמעתי בזה הוראה בפי' .ומנהגי וכן מענתי לשואלי בזה :לקבוע המזוזות תיכף לכניסה .וביום הל' ליטול מזוזה א' ע"מ לבודקה או
להחליפה ביפה יותר ,ובכל אופן קביעות זו ביום הל' ה"ה בברכה ומכוונין על כל המזוזות.
ג( סדר דיום הולדת :נהגו לאחרונה צ נתינת צדקה לפני תפלת הבוקר והמנחה ,שיעור מיוחד בנגלה ובחסידות ,חת"ת דהיום דוקא
ביום זה )התבודדות צ כמבואר בהיום יום(.

Notes:
מו"ה ירחמיאל :בלומנפלד ,ריא .אגרות נוספות אליו  -לעיל ו'שסב ,ובהנסמן בהערות שם:.
ומנהגי :ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תשטז ,ובהנסמן בהערות שם:.
סדר דיום הולדת :ראה גם לעיל חי"ד אגרת ד'תתקמח ,ובהנסמן בהערות שם:.
בהיום יום :לי"א ניסן:.
חלק יז

ו'תפז
ב"ה ,כ' אלול ,תשי"ח
ברוקלין.
מרת אלישבע תחי'
שלום וברכה! בנועם קבלתי מכתבה מט"ו אלול ,בו כותבת אשר מנהלת היא גן חב"ד אשר בלוד הנכנס ברשת אהלי יוסף יצחק
ליובאוויטש אשר בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.
ובעת רצון יזכירוה וכן ילדי הגן שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להצלחה מופלגה בכל עניני הגן הנקרא
על שמו.
וע"פ מאמר רז"ל ,שמא מילתא היא ,בודאי יגן זכותו על ילדי הגן ,הגננת וההנהלה בכל עניני הגן וגם בכל עניניהם הפרטים.
וגודל השכר מובן הוא מגודל הנחת רוח הנגרם עי"ז להקב"ה ,וכדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם הבעש"ט ,אשר אהבת הקב"ה לכאו"א
מבני ישראל ,גדולה בהרבה יותר מאהבת הורים זקנים לבנם יחידם שנולד להם לעת זקנותם.
בברכת הצלחה וכתיבה וחתימה טובה לכאו"א וב"ב שליט"א.

Notes:
מרת אלישבע :בכר ,פתח תקוה:.
חלק יז

ו'תק
ב"ה ,כ"ו אלול ,תשי"ח
ברוקלין.
ברכה ושלום! במענה למכתבה מיום  ,7/9בו כותבת אשר לפעמים תכופות קורה ,ששואלים אותה בעניני יהדות ,ולהטעמים שלה
שרוצה להתנהג כפי הוראת התורה ולקיים מצותי' ,ושואלת מה לענות על זה ואיך להתנהג.
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והנה בכלל אין כדאי להכנס בוויכוחים מעין אלו ,וכשישאלוה ,הרי טוב שתענה ,שבשאלות כאלו עליהם לפנות להרב מורה הוראה אשר
בסביבתם ,או להראש ישיבה ,שהרי הם עוסקים בתורה יום יום ,שבה נמצאים התירוצים והביאורים לכל השאלות ,ורק תסבירם ,אשר
דבר פשוט שכל אחד ואחת מישראל ,צריך לקיים את התורה ואת המצוה ,שניתנו מבורא עולם ומנהיגו הוא השם יתברך ויתעלה ,ואם
קשור זה בקישוים ודורש התאמצות ,הרי על זה נאמר ,כי מנסה ה' אלקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה' ,ואין זה אלא נסיון
לזמן ,וכשעומדים בנסיון ,מקבלים ברכות השם יתברך ויתעלה ,ועלי' להמשיך בהנהגתה כראוי לבת ישראל טובה ,שהרי כל אחת מהן
נקראת בשם בת שרה רבקה רחל ולאה ,וכשתרצה באמת תוכל להתנהג ככה וגם תצליח.
מהנכון שתבקר במשרד בית רבקה ,במוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר בקסבלנקה ,ותראה שם את המורות דבית רבקה
ותדבר עמהן אשר יוכלו להסבירה את השאלות אודותן כותבת ,וגם אם תהיינה עוד במשך הזמן.
בברכת כתיבה וחתימה טובה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
נ.ב.
במזכירות שלי אין כותבים צרפתית ,ולכן בא המענה בלשון הקדש ,אבל היא מצדה יכולה לכתוב גם להבא צרפתית ,כיון שקורא הנני
שפה זו.
חלק יח

ו'תקיא
ב"ה ,ה' תשרי ,תשי"ט
ברוקלין.
האברך מלאכתו מלאכת שמים יוסף שי'
שלום וברכה!
בנועם קבלתי מכתבו מז"ך אלול ,בו כותב אודות משרתו בקדש בבית הספר דאהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר בלוד.
ועל גודל הענין וערך הדבר ,בודאי אין צריך ביאור ואריכות ,ורק באתי להדגיש ע"פ מאמר רז"ל ,שמא מילתא היא ,ובפרט בהנוגע
לצדיק נשיא ישראל ,אשר רועה נאמן לא יעזוב צאן מרעיתו גם בעלותו השמימה עומד ומעורר ר"ר על כל עניניהם ,ובלשון הזהר הק'
מובא באגה"ק לרבנו הזקן ,צדיקא דאתפטר אשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי ,עאכו"כ בצדיק נשיא ישראל נשמה הכללית אשר
מקשר הוא עמו נשמות הפרטיות שהן המקושרים אליו וההולכים בעקבותיו ,ובעיקר אלו הממלאים הוראותיו באותן הענינים עליהם מסר
נפשו בחיים חיותו ,ואשר בהנוגע לכ"ק מו"ח אדמו"ר ,ה"ז ענין החינוך עטה"ק ,ודוקא מואר באור וחום תורת החסידות ועניני',
שמהנ"ל מובן ,אשר כל השתדלות ויגיעה כדאיות הן בענין זה ובמוסד קדוש הנקרא על שמו וגורם נח"ר לנשמת הצדיק הנשיא ,שעי"ז
עוד מוסיף בהתעוררות ר"ר שלו על הצלחת המוסד והצלחת כל העוסקים בזה.
ומה שנראים קישוים ועניני התנגדות ולפעמים עניני התנגדות מכאלה ,אשר אדרבה צריכים היו לסייע בזה בכל תוקף ,ה"ז עצמו הוכחה
אשר מנסה ה' אלקיכם אתכם לדעת וגו'.
וכידוע הבחינה בזה ,שכל פעולה והתנגדות האמורה ה"ז מסוג זה ,שמונעת את איש הישראלי מענין של תורה ומצות ,והרי מקורה לא
מצד ימין ,ועיין היום יום כ"ג סיון.
ויהי רצון שינצלו במילואה את ההצלחה והברכה שמשפיעים מלמעלה ויתבסס בי"ס חב"ד זה בתוככי שאר מוסדות הרשת ומוסדות
חב"ד בכלל ובודאי שיתוסף בברכות השי"ת כו"כ לכאו"א מהם בגשמיות וברוחניות.
מובן וגם פשוט שכל האמור מופנה הוא לכל סגל המורים מורות ,אנשי ההנהלה וכל המסייעים ומשתדלים בענין הכי נעלה האמור
שליט"א.
בברכת חתימה וגמח"ט ולבשו"ט בכהנ"ל.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חי"א כ'  032והושלמה ע"פ העתק המזכיורת:.
יוסף שי' :מרטון ,לוד:.
חלק יח

ו'תרכט
ב"ה ,ששי בטבת ,תשי"ט
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ברוקלין.
הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
נתקבל לכאן הערה מאנ"ש אשר באה"ק ת"ו ,שכיון שאחדים מבתי ספר הרשת נמצאים בריחוק מקום ממקומות המרכזים באה"ק ת"ו,
וישנם קישוים מיוחדים בקשר עם שנת השמיטה,
מהדרוש ]ואפשר עוד יותר מדרישה[ ,אשר מזמן לזמן יביאו להם מהאוכלין וכו' ע"י טנדר וכיו"ב ולא יוזקקו לנסוע משם ולבזבז זמן
ומרץ וטרחה בהשגת המצרכים ,שבודאי עולה גם ביוקר יותר .כיון שאין ידועים כאן פרטים עד"ז ,לכן אין להורות על זה בפרטיות אבל
בכללות ההצעה נכונה ביותר ומכמה טעמים.
כפי שכותבים הנ"ל אין הכונה שיתנו להם המצרכים חנם כ"א שהטרחה בהנוגע להשגת המאכלים וכו' והבאתם למקום הרחוק תעשה
בסיטוניות ,ובטח יודיעו עד"ז ות"ח מראש.
בכבוד וברכה.
מזכיר
הפר"כ ע"ד האסיפות בהשתתפות הרה"ג והרה"ח וכו' וכו' גאראדעצקי
שי'  -נתקבלו.
חלק יח

ו'תרפב
ב"ה ,ט"ז שבט ,תשי"ט
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה למכתבו מג' שבט והקודמו עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
בהתענינות קראתי תיאורו המפורט של התלמידים ומושפעים שלו ,ובודאי לא יתרשם מהקישוים שפוגש בחינוכם ,שהרי סו"ס הכל תלוי
ברצון התלמיד ופשיטא ברצון המשפיע ,וכמובן גם מקונטרס ומעין ,איך שעל כאו"א נאמר יגעת  -דוקא ,ואז  -ומצאת ,ז .א .שכל אחד
אפילו בעל כשרון הכי נעלה מצווה ביגיעה דוקא ,וכ"א ואפילו זה שלא חונן בכשרונות נעלים ,גם הוא מובטח שימצא ביגיעתו .ופשיטא
שככל זה הוא בהנוגע להמשפיע והמחנך ,אלא שתוספת ברכה והצלחה בעבודה במוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ע"י התעוררות
ר"ר של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל אשר על שמו נקראים המוסדות וכל הנ"ל מוסיף ברכת השי"ת והצלחתו גם בענינים הפרטים.
תקותי חזקה שלמרות עבודתו הכי נעלית בביה"ס האמור יש לו קביעות עתים בלימוד נגלה דתורה וקביעות בלימוד תורת החסידות,
וקביעות מספקת ,וק"ל.
בברכה לבשו"ט בכל האמור.
נ.ב.
בודאי יודע ושומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.
חלק יח

ו'תרצא
ב"ה ,ח"י שבט ,תשי"ט
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים
מו"ה יצחק שי'
שלום וברכה!
במענה למכתבו מי"ב שבט ,בו כותב אופן הסתדרותם בתענך ,ושואל בהנוגע לרישומו בשכון שיבנה בכפר חב"ד.
ולעת עתה אין עליו להתענין בזה ,כי אם לרכז כל שימת לבבו למלאכתו מלאכת הקדש ,חינוך על טהרת הקדש אשר בבתי ספר אהלי
יוסף יצחק ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו ,ובמקומו עתה .ובפרט שכפי כתבו ,רובם הם מבני עדתו ,ופסקה תוה"ק עניי עירך קודמין.
ושכר כל העוסקים בזה ,הרי מבואר בכ"מ ,וכולל הצלחה גם בענינים הפרטים...
וזכות התעסקותו בבי"ס אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש כנ"ל ,אשר בודאי גם יוסיף בזה ,תעמוד לו למילוי משאלות לבבו לטובה ולברכה.
בברכה לבשו"ט.
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Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע'  763והושלמה ע"פ צילום האגרת:.
מו"ה יצחק שי' :ידגר:.
חלק יח

ו'תשצ
ב"ה ,כ"ט אד"ש ,תשי"ט
ברוקלין.
מר מיכה אלדד שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו  -שנתקבל באיחור זמן  -בו כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו ,ופעולתו עתה בתור מדריך למטעים במקצוע
החקלאות וגם בביה"ס רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר בתענך ,וממשיך אשר ישנם קישוים ובעיות העומדות בפניהם.
ובודאי יודע הבטחת בורא עולם ומנהיגו אשר אינו בא בטרוניא עם בריותיו ,ולפום גמלא שיחנא ,ז.א .שלכל אחד ניתנו כל הכחות
והאפשריות למלאות תפקידו באופן הכי טוב והכי נעלה ,ואם בכל תפקיד הדבר אמור ,עאכו"כ בהנוגע לעבודה בחינוך על טהרת הקדש,
מוסד הקובע ועכ"פ משפיע במדה הכי חשובה ,על צורתם של חניכיו למשך כל ימי חייהם שבזה הרי זכות הרבים מסייעת את כל סגל
המורים של המוסד ,ההנהלה וכל המסייעים בביסוסו והתפתחותו.
תקותי אשר לדכוותי' אין צריך ביאור בגודל וחשיבות התפקיד וכן לא בההדגשה ,אשר אף שלכאורה חקלאות וטבע אין זה לימוד כלימודי
קדש ,כי אם לימוד בהנוגע לטבע ועבודת האדמה ,הנה פשיטא אשר גם על זה הוא הציווי דבכל דרכיך דעהו ,אשר כלל הוא ברוחניות
ובהנהגת האדם )כמבואר ברמב"ם הלכות דיעות ובטור שו"ע או"ח סי' רל"א בארוכה( ובפרט שבטבע תלמיד לחקות את רבו בכל
עניניו ,אף שמקשיב לקח הוא ממנו רק במקצוע אחר.
ועליו לדעת אשר אלו השומעים לקח בחקלאות וטבע מתבוננים ומביטים אחריו ,איך נוהג הוא בעניני תורה ומצות ,ומשפיע זה עליהם,
ברוב הפעמים ככולו ,לא פחות מהשפעתו בהנוגע לידיעת החקלאות והטבע ,ולפעמים הכי קרובות ההשפעה בזה עוד גדולה יותר,
וכטבע בני הנוער וילדים ,שהשפעה הבאה בעקיפין ,מתקבל אצלם בנוח יותר ובעומק יותר ,מההשפעה הבאה על ידי לימוד הטלת עול
ציווי וגזירה.
המורם מהאמור ,שבאם עד עתה נהג ע"פ שורת הדין תורה או גם לפנים משוה"ד ,ברור שמרגע שההשגחה העליונה עשתו למשפיע
על כמה מבנ"י ,עליו להוסיף בזה ,ובמדה דטופח ע"מ להטפיח ,בכדי שאפילו אם רק יחקו אותו למחצה ואולי עוד פחות מזה ,בכ"ז לא
יחסר המזג ומדה מתאימה להוראת תורתנו.
ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור ,ובודאי גדול הזכות להוסיף בברכת השי"ת והצלחתו גם בעניניו הפרטים.
בברכה לחג הפסח כשר ושמח.
חלק יח

ו'תתיח
ב"ה ,ח"י ניסן ,תשי"ט
ברוקלין.
ברכה ושלום!
במענה למכתבה מב' ניסן ,בו כותבת על רצונה להיות מורה לילדי ישראל ,ובודאי כוונתה ,מורה בחינוך על טהרת תורתנו הקדושה
תורת חיים.
שהיא רק היא המובילה הבן והבת ישראל לאשרם האמיתי אושר בגשמיות ואושר ברוחניות.
וכיון שכנראה מפעולותי' עד עתה מצליחה היא בשטח החינוך ,נראה החלטה האמורה במאד.
ומזה מובן שבנוגע להבחינות ,עלי' לבחור בבחינות אלו ,המתאימות להשגת המטרה האמורה ,ז.א .השגת הידיעות והתעודות
שתכשירנה עוד יותר למילוי תפקיד הכי חשוב ונעלה האמור.
וזכות התעסקותה עתה לקרב לבן של המחונכים שלה לאבינו שבשמים על ידי תורתנו תורת חיים ומצותי' תעמוד לה לתוספת ברכה
והצלחה גם בעניני' הפרטים.
בברכה לבשו"ט בהאמור מתוך הוספה בעבודתה במוסד אהלי יוסף יצחק
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ליובאוויטש,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
נ.ב.
נעם לי לראות במכתבה ,בקשת ברכה עבור תלמידי הכתה שלה ,ואביע ברכתי מענין ימים אלו ימי חג המצות ,אשר התחלתן בלילה
הראשון ,עריכת הסדר ,ובתחלתו ארבעה בנים ישנם ,אחד חכם ופוחת מדרגא לדרגא.
שיהי' רצון מאבינו שבשמים ,אשר כל אחד ואחת מבני ישראל עליהם נאמר בנים אתם לה' אלקיכם ,בקרוב ממש יעלו כל בני ישראל כל
סוגים האמורים מדרגא לדרגא עד שיתאחדו לסוג הכי נעלה ,לבן חכם ,וכן בהנוגע לתלמידי הכתה ,והוא שכולם יהי' תכה"י אך ורק
בסוג האמור כבן חכם ,ע"י הלימוד בהתמדה ושקידה בתורתנו עלי' נאמר כי היא חכמתכם ובינתכם ,ושמירת מצותי'.
ויהי רצון שתסביר להם את כל האמור בדברים היוצאים מן הלב שהם נכנסים ללב השומעים.
חלק יח

ו'תתקיג
ב"ה ,אדר"ח תמוז ,תשי"ט
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים
מו"ה זלמן טובי' שי' הכהן
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ו סיון עם המצורף אליו ,תמונת תלמידי הכתה שלו שליט"א ,זרע ברך ה'.
ותקותי חזקה ,אשר יודעים הם על המסופר בתורתנו הקדושה תורת חיים ,אשר בצלם אלקים עשה את האדם ,ובכדי שיהי' הצלם ניכר
על פני האיש הישראלי ,נער או זקן ,הרי זה על ידי קיום מצות האלקים ,ולכל לראש  -תלמוד תורה אשר שקול כנגד כולם.
וכיון שאמרו רז"ל ,אשר אין לך דבר העומד בפני הרצון ,בודאי החלטת התלמידים להתנהג באופן האמור ,יקיימוה גם בפועל ויצליחו,
וכמאמר רבותנו ז"ל יגעת ומצאת,
והוריהם שי' והמורים שלהם שי' ירוו מהם רוב נחת אמיתי הוא נחת יהודי מסורתי חסידותי.
בודאי ימסור פרישת שלום שלי לכל אלו אשר באו בהתמונה ,ועל ידם גם לשאר בתי ספר חב"ד אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ,אשר
בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.
בברכת הצלחה ולבשורות טובות בכל האמור.

Notes:
מו"ה זלמן טובי' שי' :אבלסקי ,כפר חב"ד .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ב ד'עח ,ובהנסמן בהערות שם:.
** לתקן בפנים :מוכרחת .א .קווינט:** .
חלק יח

ו'תתקכד
ב"ה ,י' תמוז ,תשי"ט
ברוקלין.
לכבוד הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח היום בקשר עם הכינוס ארצי שיתקיים איה"ש ביום א' חג הגאולה
הבע"ל ,וזו נוסחו:
כינוס רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש שבאה"ק ,כפר חב"ד.
זכות בעל השמחה יגן ויצליח הכינוס במטרתו העיקרית לחזק ולהרחיב הרשת בתוככי כל מוסדות חב"ד ועניניו ,שתחדיר בהמחונכים
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והמחונכות ממסירות נפש בעל השמחה והתלהבות חסידותית לתורתנו ומצותי' ויפרצו ימה וקדמה וצפונה ונגבה עדי לגאולה הקרובה
ממש על ידי משיח צדקנו.
בברכת הצלחה,
מנחם שניארוסאהן
המברק בטח נתקבל במועדו ,ובודאי יודיעו לכאן ובפרטיות הדרושה מהנעשה בזה.
בכבוד ובברכת חג הגאולה,
מזכיר
חלק יח

ו'תתקנט
ב"ה ,א' מנחם אב ,תשי"ט
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק שי'
שלום וברכה!
לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מיום הראשון עם המצורף אליו ,אישור קבלת שני מכתבי ,ובודאי כשיהי' המשך בזה ,יכתוב בפרטיות
מתאימה ,ות"ח מראש.
ובהמשך להנ"ל כוונתי גם להערות מצדו ,כיון שכותב במכתבו שבהנ"ל הדו"ח מבלי הערות נוספות ,וכן השקו"ט של השואלים פא"פ,
ובודאי שעמו הם גלוי לב יותר בשטח האמור ,מאשר עם אחרים.
וארשה לי להוסיף ,שלא לבד בהנוגע אליהם כוונתי הייתה שיקבלו שתי האגרות דוקא בנפרד ,אלא גם בהנוגע אליו ,אלא שבהנוגע
אליו ,נתקיימה כוונתי ,כיון שהי' הפסק בינתים כמה ימים ,משא"כ בהנוגע אליהם שמסגנון מכתבו משמע שקראו שתי האגרות בהמשך
זו לזו ,ולא הי' בינתים שיעור "עכול" במוח ,של תוכן אגרת הראשונה ,וחבל .וטעמי בהנ"ל מובן ,כי בטבע בני אדם ,בכדי שהקריאה
להרגש תתקבל בעומק יותר ובטוב יותר ,הכשרה מתאימה היא ,כשמקודם לזה באה אכזבה משטח השכל ,עכ"פ אי שביעת רצון מלא
בשטח השכל ,וכמו שרמזתי במכתבי ועוררתי ,שאף ששואלים מענה ע"פ שכל ,טבע השאלה והעיקר זה שהשאלה לוחצת ודורשת
פתרון ,בא בעיקר מצד הרגש ולא מצד השכל ,ולכן אי אפשר שמענה שכלי אפילו בשלימות  -ישביע הצמאון ,ואפשר שבהערות שלו
הנזכרות לעיל ,באם קצתם יכתוב מתאים למה שהרגיש לאחרי קריאת האגרת הראשונה וקודם קבלת השני' ,יושקף גם האמור לעיל.
אשתמש בהזדמנות זו ,לענות על שאלתו מכבר ,במה שבשיחתו עם אחדים מאנ"ש ,הי' ספק ,אם תשתנה מציאות היש לעתיד לבוא,
הכוונה להבנתו או הרגשתו בעניני אלקות ,או שהדברים המובאים בזה הם רק בדרך משל ומליצה.
וע"פ המבואר בתורת החסידות ,הכתוב ביעוד דלעתיד לבוא ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר ,הענין כפשוטו ,שהבשר יראה )ובאלה
הברואים שיש להם שכל ,גם יבין(  -כי פי ה' דבר .ומיוסד הנ"ל על מאמרי חז"ל בש"ס ומדרשים* ,והוא ג"כ בפתגם המועתק בהיום
יום** :אבן מקיר תזעק וגו'.
באו לידי חוברות "קעמפער" וראיתי מודפס מאמרו ,וועגן יסוד פון אמונה ומצות ,ונהניתי אשר על ידו הנה גם לקוראי מכ"ע כהנ"ל הגיעו
דברי התעוררות אלו.
וכמנהג בני ישראל ,שאי אפשר בלי הערה ,בודאי יסלח לי על הבא לקמן ,והוא ע"ד הרושם "הבלתי מתאים" ,מזה שבחדא מחתא
מביא דברי הנביאים ,נחום איש גם זו ,ואחרי כן ממחברי דורנו זה ,וד"ל .ואף ששמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר שאין לומר
"להבדיל" ח"ו בין יהודי ליהודי ,פשוט שאין זה אומר ,שבטלו כל המחיצות.
מובן שזכורני גם כן המובא בכמה מקומות ]כנראה יסודו בדברי הרמב"ם בהקדמתו לח"פ[ ,קבל את האמת ממי שאמרו ,בכל זה הנה,
לאחרי בקשת סליחתו ,המשך בשטח אחד שמות אנשים הנ"ל זה אחר זה ,משאיר רושם כהנ"ל.
בטח יחשדני ,ומכוון אל האמת ,שכוונתי בכתבי האמור התקוה שאפשר עי"ז יושלל ענין כזה בעתיד.
ומסיימים בטוב ,בנתינת ת"ח על הסיוע שלו לקורס השתלמות המורים ,המאורגן ע"י רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ,שבודאי גם
להבא יעשה כזה ובכגון זה.
ויהי רצון שכיון שבאים הננו מחדש הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,שהיתה גאולת הרבים והצלת התורה בעת
ההיא ולשנים הבאים לאחרי זה ,ואשר מסר נפשו על החזקת היהדות בכלל והפצת מעינות תורת החסידות ביחוד,
הנה כאו"א אשר נודע ע"ד האמור ,ישתדל במרץ בהפצת המעינות חוצה ,אשר עי"ז מקרבים קיום היעוד )שמבין מצרים אלו ,שיהפכו
בקרוב לששון ולשמחה ,בעגלא דידן ע"י דקאתי מר משיח צדקנו ,ונזכה( לנחלה בלי מצרים.
בכבוד ובברכה לבשו"ט ובתקוה שלכב"ב שי' שלום.
נ.ב.
הכתוב לעיל ,התגובה ע"ד האגרות ,מובן שברשותו למסור להשואלים גם זה ,כמובן לאחרי שהגיבו או יגיבו על אגרותי כמו שהן ,מבלי
הוספת הרושם מהכתוב לעיל.
בהנוגע לפרסום אגרות הנ"ל שכותב אודותו  -אל בינתו אשען.
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בשיעוריו בהחוג ללימוד "תניא" ,ודאי מתבל דבריו בענינים של ארום פון חסידות ,כנהוג מאז בכגון דא .והרי חומר עשיר ומגוון נמצא
בזה  -בשיחות ולקו"ד הנדפסים.
*(ראה מדרש תהלים סו"ס עג .ירושלמי ע"ז פ"ד ה"ז .ועוד ]וכן הי' גם לפני החטא )אדר"נ פ"א ,ה([ .ובכ"מ בדא"ח .לדוגמא
בתו"ח לאדהאמ"צ ד"ה תפול עליהם סט"ז.
**(ט"ו אד"ר .וראה ג"כ תענית יא ,א.

Notes:
מו"ה יצחק :דמיאל .אגרות נוספות אליו  -לעיל ו'תקלט ,ובהנסמן בהערות שם:.
שני מכתבי :דלעיל ו'תתעו .ו'תתצח:.
חלק יח

ז'ה
ב"ה ,י"ז אלול ,תשי"ט
ברוקלין.
שלום וברכה!
לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מי"ג אלול ,בו כותב אודות עבודתו ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו.
ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.
ובודאי שיוסיף אומץ וחיל בעבודתו בבתי ספר הרשת אשר על שם בעל הציון הק' ,ויהי' זה צנור וכלי להוספה בברכות השי"ת בהמצטרך
לו ולביתו ,ובודאי יעשה זה מתוך שמחה וטוב לבב שעי"ז הרי מתרחבים הצנורות בכל המובנים ,וכידוע אשר שמחה פורץ גדר.
ובמ"ש אודות העיפות וכו'  -עיין שו"ע לרבנו הזקן בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשו"ע )פוסק בנגלה דתורה( בסי' מ"ו סעיף ו',
בכל יום מתחדש כחו של אדם ,וראו הגאונים לתקן ברכה על החסד הגדול הזה ,ומבואר באגרת התשובה פרק י"א ,ודאיות והחלטיות
כל ענין שמברכים עליו ,ועאכו"כ כשהברכה היא בתמידיות ,שאין בזה שום ספק וס"ס בעולם.
בברכה לבשו"ט בקרוב ממש מהרחבת פעולותיו בהנ"ל בבי"ס הוא וכללות הרשת ,ואין לך דבר העומד בפני הרצון.
ובברכת כתיבה וחתימה טובה.
חלק יט

ז'רל
ב"ה ,י"ח אדר ,תש"כ
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה משה פנחס שי'
שלום וברכה!
לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מימי הפורים ,בברכת מזל טוב לרגלי ההתייסדות והתפתחות מחלקת לימוד כל היום בישיבת
אהלי יוסף יצחק אשר במלבורן.
ואשרי חלקו שהי' מראשי יוזמי רעיון האמור וראה פרי טוב בעמלו בהביאו הדבר בפועל ,וגודל הענין ואחריתו כי מי ישערנו שהרי
הובטחנו בענינים כגון אלו שיהי' מוסיף והולך מוסיף ואור ,נוסף על כללות הענין ,שה]ם[ המביאים פירות ופירי פירות עד סוף העולם,
ועפ"י המבואר במקום אחר עד שמביאים לסוף )של( ההעלם )וההסתר(.
ותקותי שכללות אנ"ש ובפרט אלו שזכו להיות המתחילים בזה יוסיפו אומץ להחזקת הרחבת והתפתחות מחלקה האמורה ביתר שאת,
והרי זכות הרבים מסייעתם.
ויהי רצון שבמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה יראה הוא וזוג' תי' רוב נחת אמתי הוא נחת יהודי חסידותי
מכל יו"ח שיחיו הם.
בברכת הצלחה בכהנ"ל ולבשורות טובות בזה.

Notes:
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מו"ה משה פנחס :קנטר ,מלבורן:.
חלק יט

ז'תלא
ב"ה ,כ' אלול ,תש"כ
ברוקלין.
ברכה ושלום!
נעם לי לקבל מכתבה מט"ו באלול ,בו כותבת ע"ד מלאכתה בקדש בבית ספר אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש.
ובעת רצון יזכירוה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,אשר על שמו נקראים בתי ספר אלו.
ולכתבה אודות ההצעה ,שהמורים-ות שי' ישארו בביה"ס שלהם בכדי לנהל התלמידים-ות שי' לתשליך ,וכן לעומת זה ישנה הסברא
דלהיות בבית ובסביבה שהורגלו בה.
הנה כיון שבראש השנה  -ענינו קבלת עול ,יש לקבל הצעה האמורה עכ"פ אלו המורים-ות שאין להם טעם מיוחד לשלילה ,לבד הנ"ל,
שבודאי ינצלו הימים להחדיר הענין דקבלת עול גם בהמושפעים שלהם ובהסביבה ,והרי זה צנור וכלי לקבלת הכתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה בגשמיות וברוחניות .ותמורת הנ"ל אפשר שיהיו בביתם ביום הקדוש ועכ"פ חלק מימי חג שמחתינו או גם כולו ,וכפי
שיתדברו עם המנהל ,ואם יש מקום ואפשר לעשות בזה תור דהמורים-ות בכל הנ"ל.
בברכת הצלחה בעבודתה ולכוח"ט,
מ .שניאורסאהן
נ.ב.
לשאלתה בתחלת מכתבה ,מובן וגם פשוט ,שנכונה דעתה להשתדך עם כזה ,שביחד יבנו ביתם בית חסידותי ,לימוד תורת החסידות
והנהגה בהדרכותי' והנהגותי' .וכידוע גודל ההפלגה בזה בדברי ושיחות רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע .ומובן שזה נוגע ביחוד
ליסוד בית ולבנין בית בישראל בנין עדי עד.
חלק כ

ז'תצג
ב"ה ,ד' כסלו ,תשכ"א
ברוקלין.
הנהלת ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
קבלתי הידיעה ע"ד המאורע ל"ע ול"ע שקרה בבנין הישן של הישיבה.
ויהי רצון שבקרוב ממש תקוים במילואה השמועה מפי קדושי עליון שבכתי"ק רבנו הזקן בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשו"ע
)פוסק בנגלה דתורה( שאחרי השריפה מתעשרים ,ומבאר בזה שזהו במדתו של יעקב נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה אל הקצה
וכו'.
ובפרט ע"פ מה שיש להוסיף דיוק בזה ,דלכאורה הוזכרו בהנ"ל שני הפכים ,נחלה בלי מצרים ,ומבריח מן הקצה וכו' שזהו מוגבל בשתי
הקצוות.
וע"כ צ"ל שהכוונה איחוד שני הענינים האמורים ,נחלה בלי מצרים במקום המוגבל ,וכידוע הדוגמא בזה ע"ד דמקום ארון אינו מן המדה,
שהוא אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו בדוקא ובמקום זה דוקא נמשך הענין דאינו מן המדה.
ועד"ז  -בכל הזמנים  -בד' אמות של תורה ,בתי מדרשים וישיבות ,שבמקום המוגבל  -הנה נוסף על שהגבול מתברך במדה הכי גדולה
מן הקצה אל הקצה ,הנה בו נמשך הענין דנחלה בלי מצרים] .ולכן זהו רק במדת התפארת ,ובפנימיות המדה  -שעולה בפנימיות הכתר
ששם נמנעו הנמנעות[ ,וק"ל.
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט בכל האמור.
מ .שניאורסאהן
נ.ב.
כיון שבכהנ"ל צריך לפרט הדברים ולפרש ,המורם בהנוגע לפועל  -שבגשמיות הדברים מגבית כספים וכו' שבטבעם גבולים הם ,הנה
יהי' הגבול דהסכומים הכי גדול ,ובזה יושפע הענין לניצולם באופן דהפלגה.
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Notes:
נדפסה בלקו"ש חט"ז ע'  716והושלמה ע"פ צילום האגרת:.
השמועה מפי קדושי עליון :ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'שז ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק כ

ז'תקפ
ב"ה ,כ"ח שבט ,תשכ"א
ברוקלין.
הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד
שי'
שלום וברכה!
במענה למכתבו מכ"ו שבט והקודמיו.
לכתבו אודות שינוי זמן החופש  -הנה ברוב הפעמים בכגון דא ,אף כשמצליחים בהשתדלות ,הוא רק להמעיט ,ז .א .לא שבחופש
הרגיל עד עתה לומדים ולוקחים חופש בזמן אחר ,כ"א שלא לומדים לא אז ולא אז .בכל זה כיון שהדבר בספק ואפשר שהתנאים
באה"ק ת"ו בכלל שונים הם ,הנה הנעשה עד עתה ומכריח להמשך ימשיכו בזה ,אבל השתדלות חדשה צריך עיון בהתוצאות מזה אם
כדאיות הן ,ומובן שבד"א באם שינוי החופש יהי' רק באיזה מהבתי ספר ,אבל באם יש מקום לומר שישנו בכל הבתי ספר עכ"פ בכל
בתי ספר ממ"ד ,אז בטל חשש האמור...
ואצפה לבשו"ט בענינים הכללים ובעניניו הפרטים ובעמדנו בסמיכות לחדש אדר ,אשר הנקודה התיכונה בו ימי הפורים אשר ונהפוך
הוא ,שכל המונעים מסתירים ומעלימים נהפכים למסייעים ,הנה יבשר טוב בהאמור ובכלל  -בריבוי.
הפ"נ נתקבלו.
בברכה לבשו"ט.

Notes:
מו"ה דוד שי' :חנזין .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ד ד'תשסב ,ובהנסמן בהערות שם:.
שינוי זמן החופש :בבתי ספר רשת אהלי יוסף יצחק:.
חלק כ

ז'תשכג
ב"ה ,י"א מנ"א ,תשכ"א
ברוקלין.
מרת העניא תחי'
ברכה ושלום!
במענה למכתבה מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב,
נעם לי לקרות בו ר"פ מפעולותי' בשבועות האחרונים דשנת לימוד שעברה ,בביה"ס אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר בקרית גת.
והתקוה שבתוככי כללות סגל המורים-ות דהרשת התייעצו איך להחזיק קשר עם התלמידים-ות במשך החופש הארוך.
והתועלת גדולה שבזה  -בודאי למותר להאריך בה.
לכתבה לענין זמן קביעות החתונה  -יהי רצון שאיך שיחליטו יהי' בשעה טובה ומוצלחת.
בברכה לבשו"ט בענינים הפרטים והכללים ,ובקשר עם יום הולדתה  -לשנת הצלחה בכל.
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
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במענה לשאלתה  -צדקת המעשר תפריש מחציתה לביה"ס הרשת,
ומחציתה  -לשאר צדקות )בעצמה ,או ע"י אבי' שי'(

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' :.334
מרת העניא תחי' :שמוטקין )ערענטריי(:.
חלק כא

ז'תתקעח
ב"ה ,ט' אלול ,תשי"ג
ברוקלין.
1ה0נהלת רשת אהלי יוסף יצחק אשר באה"ק ת"ו
ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
מאשר הני קבלת מכתביהם מד' ט"ז כ"א כ"ב כ"ג כ"ט ול' מנ"א עם המצורפים אליהם ,ת"ח ת"ח על הבשו"ט אשר רואים הצלחה
בעבודתם ומרגישים אשר ברכת נשיאנו שעל שמו נקראים המוסדות שורה עליהם ומשפיע ברכה והצלחה ,כן יוסיף השי"ת לימים יבואו
וכפסק רז"ל ,מעלין בקודש.
ב( אחכה לבשו"ט בהקדם מהסיום הטוב בענין התשלומין שעליהם לקבל
מהמוסדות שנזכרו במכתבם וכן מהמשך בענין הצעה ליסוד בית ספר בסביבות חיפה.
ג( זה מזמן נשלחו סידורים וספרנו להמו"ס הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר יהודא שי' שמוטקין וכותבים עתה אליו שימסור לצרכי הרשת סך
מסויים של סידורים וספרנו מתאים לבקשתם במכתבם.
 ...ה( נבהלתי לקרות במכתבם אודות התפטרותם של הוו"ח אי"א נו"ע מו"ה...ש י' ...ממשרתו ,וכן אביו מהסיוע שלו .ואין סיבת
הבהלה שלי פן יחסר סיוע בהרשת ,כי מובטחני בכ"ק מו"ח אדמו"ר שימלא את זה ,אבל כבר ידוע פתגם ופירוש כ"ק אדמו"ר מוהר"ש
עה"פ ריוח והצלה יעמוד ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו את הזכות לזה...
ו( נהניתי ממ"ש אשר נהגו בשתי חתימות על הטשעקין ,וכמרז"ל בענין צדקה שצריכה להיות בשנים.
ז( בטח יעמדו בקישור עם הרה"ג והרה"ח כו' וכו' מוה"ר ישראל אביחצ]י[רא שי' ,כי מלבד המכתב שמבקשים ממנו הנה יש לו
השפעה בחוג הספרדים ...הקירוב הדעת משני הצדדים בטח יבוא תועלת.
 ...י( טוב ונחוץ שיארגנו כל המורים השייכים אלינו ויתחילו בלימודים לא בכ"ה תשרי ,שזהו התחלת זמן הרשמי ,אלא קודם לזה ,כפי
צורך הענינים .ועליהם לגייס טובי המורים שהיו אצלם עד עתה וכן המורים מבין אנ"ש הנחוצים לעבודה בהרשת ,וכמו שסו"ס שלמו
החובות דשנת תשי"ג ,הרי בודאי יקבלו המורים בשנת תשי"ד את משכורתם ,ובודאי באופנים טובים יותר מאשר עד עתה ,ומתאים
לבקשתם שלחתי ג"כ דעתי זו במברק וז"ל:
"התחלת הלימודים במוסדות הרשת באלול נכונה במאד ,ובטחוני חזק שהמורים מאנ"ש ,יגייסו עצמם לתכנית זו כפי הצורך ,ובודאי
תהי' משכורתם בטוחה .ואחכה לבשורות טובות .חתימתי".
 ...בברכת הצלחה בעבודתם הקדושה בדרך למעלה מן הטבע ,ובטח ינצלו בזה גם את הימים של שנת תשי"ג שהיתה שנת הצלחה
בהמקומות שהתחילו עכ"פ במעשה בפועל ,ובברכת כוח"ט לכאו"א מהם וב"ב שיחיו.

Notes:
נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' :.921
חלק כא

ז'תתקצב
ב"ה ,כ"ט טבת ,תשי"ג
ברוקלין.
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הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
מוסג"פ מכתב שנתקבל זה עתה ובבקשה להודיע בהקדם אם אפשר לצרפם
להרשת בתור מוסד חדש או סניף ממוסד שכבר ישנו ובאם לאו  -אזי להתייעץ בהקדם עם הת"ת אשר בכפר חב"ד אם בידם לעשות
כנ"ל כיוון שכפי המכתב זהו בסמיכות לספריא ,ובכל אופן בבקשה להחזיר המכתב הנ"ל.
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

Notes:
מהעתקה:.
חלק כא

ח'כא
ב"ה ,כ"ב תמוז ,תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מוה"ר ...שי'
שלום וברכה!
זה מזמן קבלתי מכתבו מענה על מכתב שלי .במ"ש אודות עסקן קהלתו שביקר אצלי ושאינו יודע מה שסיפר בהנוגע ...שי'.
הנה הנ"ל סיפר רק טוב  -בהנוגע לכשרונותיו והנהגתו ועניניו ,אלא שמצטער על מה שאינו מנצל כשרונותיו בענינים הצבורים בכלל,
ובענין חינוך בפרט ,אשר בזה הסכמתי עם הנ"ל ,ועוד בתוספת יותר  -בידעי ובשמעי כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
ע"ד גודל ענין זה בכל המקומות ובכל הזמנים ועאכו"כ בדורנו שמם זה ועאכו"כ כשנמצאים במקם שמם .וע"ז לא מצאתי מענה גם
במכתב כת"ר .ובפרט שגם הוא כותב ,שעסק מסחרו משוקע בחובות גדולים ,ומודים להשי"ת על אשר עתה פורע קצת מחובותיו,
שא"כ  -הטענה למה זה אנכי בולטת ומודגשת עוד יותר.
כן מ"ש שמגיד שיעור בגמרא וכו' ,הרי ידוע הכל דלפום גמלא שיחנא ,ובפרט שהגדת שיעור בגמרא  -אף שמובן גודל הענין בזה  -אינו
דומה לעניני חינוך ,ובפרט ענינים הקשורים במצות מעשיות ,שהרי זה מצוה עוברת ,ולא עוד אלא  -שגם דור עובר ,היינו נוער ,שאם
לא עכשיו אימתי ,האריכות לדכוותי' בודאי אך למותר
ואע"פ שמלמד זכות על ...שי' ,תקותי חזקה שאין זה אלא במכתבו אלי ,אבל בהנוגע ...שי' ,הנה ישתמש בכל השפעתו עליו ,וגם
ירבה עליון רעים ,שיכיר את תפקידו והמוטל עליו במצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים ,שדוחה גם ת"ת וכפסק רז"ל במו"ק ט' ע"ב.
ויה"ר שיצליח בהקדם ,וכנ"ל  -שזהו מצוה עוברת ודור עובר.
בודאי התועדו בימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז ,ימי הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ראש ישראל ,ויצליח השי"ת את
כאו"א שי]ה'[' בתר רישא גופא אזיל .אשר מכאן ולהבא יתמעטו ויבטלו המניעות בעבודת הפצת היהדות בכלל ,ובהחזקת והרחבת
הענינים והמוסדות שבהם עמל ויגע כ"ק מו"ח אדמו"ר בפרט ,ונלכה באורחותיו נס"ו.
בברכה,
מ .שניאורסאהן
נ"ב .ביקר אצלי הרב ...שי' ,ובודאי ימסור פ"ש וגם ע"ד שהבטיח לי לעשות כפי יכולתו בשביל ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר
ב ...ובודאי גם כת"ר מצדו יחזקו ויעזרו בזה.

Notes:
נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' :.931
חלק כא

ח'נה
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ב"ה ,כ"ד סיון ,תשט"ו
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יצחק
שי'
שלום וברכה!
פליאה ותמי' גדולה ,אשר מעת קבלת מכתבו מר"ח סיון עד עתה לא נתקבלו כל ידיעות מהם .ובמילא אף שכבר עבר חדש מעת סיום
זמן הרישום אין ברור כלל מה הי' סוף דבר בזה ,ואף שאולי השתיקה עצמה מורה שלא בא לפועל כלום ,הנה מלבד שגם עד"ז צריך
להודיע ,שהרי מוכרח לדעת גם כאן המצב ,ולא לגשש בהעדר הידיעות ולחכות למכתבים מן הצד בהנ"ל ,ובפרט שיש בזה עוד הענינים
דהכנת ימי החופש ,סדר דימי עיון ,סיום החשבונות וכו' .וכמדומה שאפילו בהנהגת קדירה דבי שותפי  -אינה דורשת העדר כתיבה
כזה.
לא אכפול בזה עוה"פ השאלות שכתבתי במכתבי הקודם לחברי ההנהלה ,שבטח גם עליהם יענו בהקדם .והשי"ת יצליחם לבש"ט
בהנוגע לבריאות כל ב"ב שיחיו ,כאו"כ וגם הוא בכלל ,ובהנוגע לעניני הרשת.
בברכה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
א .קווינט
מזכיר

Notes:
מצילום האגרת:.
מוה"ר יצחק שי' :גנזבורג .אגרות נוספות אליו -לעיל ח'מב ,ובהנסמן בהערות שם:.
הרישום :ילדים לביה"ס של רשת אהלי יוסף יצחק:.
חלק כא

ח'קיט
ב"ה ,כ' אייר ,תשי"ז
ברוקלין.
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת המברק שלו.
לפלא ההפסק שלו במכתבים וידיעות ,הן ממנו והן מב"ב ומשפחו ,ורק מן הצד נודעתי אשר הענין דעיר ...לא נסתיים ,אף שאין ידועים
לי הפרטים בזה.
אף כי בודאי למותר לעוררו על סיועו לאנ"ש בעניניהם הפרטים ועאכו"כ בענינים הכללים ,בכל זה ,כיון שכנראה מתאבקים אנ"ש
במעלבורן קשה בהנוגע למוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ובית רבקה ,הנה על יסוד מאמר רז"ל אין מזרזין אלא למזורזין באתי
בשורותי אלה ,ולא נצרכה אלא להעדפה ,לזירוזו לעשות ככל יכולתו ועוד יותר מזה ,וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר ,שכאשר האדם
למטה מחליט לתת לצדקה אפיל אם ההחלטה היא יותר מכפי יכולת]ו[ בהווה ,הנה בשעת ההחלטה פותחים מלמעלה צנורות נוספים,
בכדי שיוכל למלאות החלטתו הטובה במילואה .ומובן שככל הדברים האלה הוא גם בהנוגע לצדקה רוחנית][.
וכוונתי בזה לא רק בהנוגע לעזרתו בעצמו ,אלא גם בעזרה על יד]י[ השפעה על אלו הנשמעים לקולו ,שגם הם יסייעו במוסדות
האמורים ואביזרייהו כ]כל[ האפשרי ,וכבר הטיחו רז"ל שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.
בברכה לבשו"ט בכל האמור ,ובברכה בלשון ]הרב[ הוא כ"ק מו"חא אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,
מ .שניאורסאהן

Notes:
נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' :.361
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פתגם :ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'שעא ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק כא

ח'קמז
ב"ה...] ,טבת[ ,תשי"ח
ברוקלין.
האברך אי"א מלאכתו מלאכת שמים מו"ה
אלעזר שי' הכהן
שלום וברכה!
לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מנר השני ,ונעם לי לקר]ות בו[ שעוסק במלאכת הקודש ,ובחינוך עטה"ק ברשת אהלי יוסף
יצחק ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו.
ואשרי חלקם של כל אלו שעוסקים בזה ,וכמ]בואר[ גם במכתבי הכללי מנר הראשון דחנוכה ,לכללות אנ"ש אשר בא]ה"ק ת"ו[ בהנוגע
לחינוך.
ובודאי למותר לעוררו שלא רק בהנוגע לעצמו ]צריך מר[ץ והשתדלות בהנ"ל ,אלא שישפיע בכל מקום שידו מגעת שית]עסקו בזה[
המוכשרים לזה ,והרי טובתם היא לא רק בזה אלא גם בבא ]וק"ל[.
במ"ש אודות הקדמת זמן החתונה ,הנה אם נשמר אצלו העתק מכתבו ויקרא עוד הפעם הטעמים לאי ההקדמה ,בודאי יווכח עד כמה
הם שלא בערך לחשיבות הענין ,וק"ל.
 מובן שכל הנ"ל לא פוטר ,לא אותו ולא חבריו בצעירי אגו"ח ,מפעולות גדולות ורבות במסגרת צעירי אגו"ח .וכבר מלתי אמורה לכו"כ,שכיון שדבר משנה היא שמצוה גוררת מצוה ,הרי פשיטא שאין כל מקום לומר שמצוה אחת תגרע בהאפשריות לקיום שאר המצות,
ובפרט בפעולות האמורות ,שגם בעיני בשר רואים איך שמסייעים הם ז]ה לזה[.
בברכה לבשו"ט בכל האמור.
מ .שניאורסאהן
חלק כא

ח'רטז
ב"ה ,יו"ד ניסן ,תשכ"א ,ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
מאשרים קבלת מכתבו ז' ניסן עם המצורף אליו ,ומוסגר בזה המענה להאברך ...שי'.
ובודאי באם זקוק להסברה נוספת ימצאו אותיות מתאימות,
אבל מה שמפליא במכתב כת"ר  -שמזכיר כל אופנים האפשרים לבד זה שצ"ל לכל לראש ,ז.א .לימודי קדש כל היום כולו .וביחוד
שנשתחרר הנ"ל מלימוד שהממשלה מחייבת.
ויהי רצון שע"ד הכתוב במכתב המענה המצורף ,שישפיע הנ"ל על שאר בני אנ"ש ,הנה ישפיע ג"כ על הנהלת ישיבת אהלי יוסף יצחק
ליובאוויטש אשר במעלבורן ,שגם הם יכירו בנחיצות ואמיתת סדר האמור ,אפילו את"ל שלא בכל המקומות כבר הגיע העת לזה ,אבל
סו"ס מוכרחת ההתחלה.
בברכה לחג פסח כשר ושמח.
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
ש.מ .סימפסון
מזכיר

Notes:
מצילום האגרת:.
מו"ה יהושע שניאור זלמן :סרבנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח'קפה ,ובהנסמן בהערות שם:.
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חלק כא

ח'ריח
ב,ה ,י"ט תמוז ,תשכ"א
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יעקב שי'
שלום וברכה!
לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ד תמוז ,וגם לאחרי קריאת מכתבו מובנת הפליאה אודות ההפסק הגדול.
ולכתבו אודות נחיצות המסוד וכו' ,לפלא הספק והשאלה בזה .ובפרט בימים אלו ,לאחרי ימי הסגולה ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז ,שידוע
עד כמה מסר נפשו הט' כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל על ענין החינוך על טהרת הקדש אפילו כשהי' בדבר סכנות נפשות ממש ,ר"ל,
ועאכו"כ ההשתדלות והיגיעה שצריכה להיות ולהשקיע בזה כשנמצאים במקום שאין בזה כל סכנה ,ואדרבה.
וכיון שכאמור לעיל הענין טוב ונחוץ הוא ,וזכות הרבים מסייעתם ,בודאי שיהי' בהצלחה בכמות ואיכות ,ובלבד שימשיכו העבודה בזה
במסירה ונתינה ,וכהוראת חז"ל יגעת ומצאת.
בברכה לבשו"ט בכל האמור ומההוספה הן בכמות והן באיכות ,מתוך שמחה וטוב לבב ,בהמוסד הק' "אהלי יוסף יצחק" שזכו והצליחו
לייסדו במחנם הט',
מ .שניאורסאהן

Notes:
מצילום האגרת שנפדסה ב"כפר חב"ד" גליון ) 935ה' אלול תשנ"ב( ע' :.61
מו"ה יעקב שי' :ביגון ,ברזיל:.
חלק כד

ט'עג
ב"ה ,י"ט טבת ,תשכ"ו
ברוקלין.
הנהלת ישיבת אהלי יוסף יצחק אשר במלבורן
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק לכם היום:
במענה למכתבם ,פתיחת כתת ישיבה גדולה שכותבים  -נחוץ ונכון במאד מאד.
וראשי' בנגלה ובחסידות מאנ"ש שבמקום  ,ומכמה טעמים ולתועלת ההשגחה והתפתחותה  -תהא בסמיכות מקום למוסדות הקיימים
)לפחות בשנה הראשונה(.
בברכת הצלחה רבה בכל האמור.
/מקום החתימה/

Notes:
פתיחת כתת ישיבה גדולה :ראה בזה "איי המלך" ע' מז-ח .לקמן אגרת ט'קפב .ט'רי:.
וראשי' בנגלה ובחסידות מאנ"ש שבמקום :כלומר ,שלא ישתדלו להביא ראש-ישיבה ומשפיע מבחוץ ,כ"א אחדים מאנ"ש
שבאוסטרליה יתמנו להיות ראש-ישיבה ומשפיע:.
ואשר הכתה הזאת ,לא תלמד במקום מיוחד ,כישיבה עצמאית ,כי אם )שלפחות בשנה הראשונה( תהי' סניף לישיבה קטנה
"אהל יוסף יצחק":.
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חלק כד

ט'קכה
]נוסח המברק לקראת י"ג ניסן ,ה'תשכ"ו[
ברכת התוועדות חסידותית דהילולת הצמח צדק דשנת המאה וחג הפסח כשר ושמח.
מנחם שניאורסאהן
]מכתבהמזכירות  -בקשר לשנת המאה[
הנהלת "קרן המאה"
מטרת הקרן :להו"ל ספרי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"
וכתביו ,להפיץ לימוד תורתו בנגלה ובחסידות.
 נוסד בשנת המאה להסתלקות הילולא שלו -)ה'תרכ"ו  -ה'תשכ"ו(

ב"ה ,ח' ניסן ,ה'תשכ"ו
שנת המאה להסתלקות הילולא שלוכ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" -
ברוקלין ,נ.י.
כבוד ארגוני ומוסדות חב"ד די בכל אתר ואתר
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
על פי הצעת כ"ק אדמו"ר שליט"א  -ובהמשך המגבית ל"קרן המאה" כפי המבואר בשיחת ש"פ ראה ,אדר"ח אלול ה'תשכ"ה -
כדי לתת האפשרות לכל אחד מארגוני ומוסדות חב"ד ,הנהלתו ,חבריו תומכיו וכו'.
לזכות בזכות מיוחדת בעצם יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" י"ג ניסן דשנת ה'תשכ"ו ,שהיא שנת המאה להסתלקות הילולא
שלו.
הננו לתת לכם יפוי כח לקחת כשלוחינו שטרי-כסף יחידות )דולר אחד ,לירה אחת וכיו"ב( מטבע דמדינתכם וליחדם למטרה דלקמן.
כל אחד ואחת מהשייכים למוסדכם )תומכיו ,הנהלתו וכו'( יכולים במשך המעל"ע דיום ההילולא לקנות אצלכם )בתור שלוחנו( שטר
אחד )ולא יותר( מהשטרות הנ"ל ,במחיר לא פחות מ"כפול" )היינו פי שניים מהיחידה של השטר( כהכנסה לקרן המאה.
ועי"ז  -השתתפות בפעולותיו .וכל המרבה במחיר )והשתתפות זו(  -הרי זה משובח ,כמובן ופשוט.
אבל אין כל ענין )ואדרבא  -היפך הכוונה הוא( שאיש אחד יקנה יותר משטר אחד.
תל' המוסדות תומכי תמימים ,תורת אמת ,אחי תמימים ,אהלי יוסף יצחק ,בית רבקה ,בית חנה ,אהלי תורה ות' מוסדות תורה בכלל -
שירצו לקנות שטרות כדלעיל  -ישלמו לא יותר מכפול] .והרוצים להוסיף ע"ז  -תהי' ההוספה בלימוד תורת בעל ההילולא[.
כל הקונים והקונות של השטרות הנ"ל  -הוא בתנאי שכל השייכים ללימוד תורה ילמדו במשך המעל"ע דיום ההילולא מתורת בעל
ההילולא  -עכ"פ ענין אחד בנגלה וענין אחד בחסידות] .הנשים  -בענינים המתאימים ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר הזקן בהל' ת"ת פ"א
סי"ד בסיומו[.
מי שקנה וגם קנו לזכותו ולכן נמצא בידו יותר משטר אחד  -בודאי יחזיר היתר )ויקבל השווי( ,כי כנ"ל  -אין ביתור זה כל מעלה.
ואדרבה  -באם לא יחזיר אין בידו אף שטר אחד ודאי מקרן המאה .וק"ל.
הרוצים בזה  -יודיעו שמם )בצירוף שם האם( ויזכירום על ציון כ"ק אדמו"ר )מהוריי"צ( )ממלא מקום בעל ההילולא(.
כל ענין שליחות האמורה הוא אך ורק עד תום המעל"ע של י"ג ניסן ה'תשכ"ו.

הנהלת המוסד וכו'  -יכניסו כל הכסף )לאחרי ניכוי ההוצאות( ורשימות השמות  -להנהלת קרן המאה )בארצה"ב וקנדה  -ישלחו הנ"ל
להנהלת קרן המאה המרכזית( או לבא כחנו בענין זה )כפי הרשום בשולי הגליון( במשך המעל"ע דיום ההילולא ועכ"פ  -קודם חג
הפסח.
ארז"ל :אין משנין מצדקה לצדקה ובנ"י לא יעשו עולה אפילו כגון זו .ובכמה ענינים שללו גם ההלואה לזמן מקופת הצדקה .וגם בנדו"ד
כן הוא .וביתר תוקף כי כיון שכל הדבר נעשה בתור שליחות מהנהלת "קרן המאה" .הרי באם ישנו בזה )ע"י הלואה וכיו"ב( הרי בטלה
השליחות מעיקרא ואין לכהנ"ל כל תוקף ותוכן .וק"ל.
בכבוד ובברכת הצלחה בחיזוק והתרחבות המוסדות
ובברכה חג הפסח כשר ושמח
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הנהלת "קרן המאה"
בהצעת כ"ק אדמו"ר שליט"א האמורה הדגיש אשר ,כמובן ,זהו בהוספה על השתתפות כאו"א בהתועדות מתאימה במשך המעל"ע של
יום ההילולא.

Notes:
נדפסה בהגש"פ עם לקוטי טעמים מנהגים ובאורים )הוצאת תנש"א ,ח"ב ע' תתנא(:.
מכתב המזכירות :במוצש"ק אור לי"ג ניסן ,היתה התוועדות מיוחדת ,בה הזכיר הרבי את המכתב שלפנינו::
מסתמא קראו את המכתב שנשלח ע"י "קרן המאה" אודות ההשתתפות ב"קרן המאה" ,ואם בכל השנה זמנו הוא ,עאכו"כ
ביום ההילולא עצמו ,שאז הוא זמן העלי' שנקראת עלי' ע"פ תורת החסידות ,ובכלל היא עלי' שלא בערך...הפרטים שבה
מבוארים בארוכה במכתב ,ולא באתי אלא להעיר ולהוסיף ולהדגיש ,שאם כל המצוות צריכים להעשות מתוך שמחה וטוב לבב,
עאכו"כ מצוה שיש בה חסרון כיס ,ואדרבא  -חסרון כיס גדול ,שהרי צריך לתת באופן שכל המרבה הרי זה משובח ,א"כ צריכה
להיות השמחה וטוב לבב ביתר שאת וביתר עוז .ובטוח הוא הקב"ה שימלא ההבטחה "ובחנוני נא בזאת" שיהי' עי"ז
"שתתעשר" ברוחניות ו"בשביל שתתעשר" בגשמיות...א"כ תהי' ההתחלה בניגון שמח ,ואח"כ תהי' הנתינה מתוך שמחה,
ואז גם תהי' הנתינה באופן של פורץ גדר:.
בשיחת ש"פ ראה ,אדר"ח אלול ה'תשכ"ה :נדפסה בלקו"ש ח"ט ע'  882ואילך:.
אין משנין מצדקה לצדקה :טושו"ע יו"ד רסרנ"ט:.
חלק כד

ט'קסד
ב"ה ,י"א תמוז ה'תשכ"ו
ברוקלין ,נ.י.
תלמידי ותלמידות בתי ספר "אהלי יוסף יצחק"
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
במענה למכתבם ,בקשר עם הבחינות הבאות,
בעת רצון אזכירם על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר ,אשר על שמו נקראו בתי הספר ומתאים לרוחו והוראותיו יתנהלו בעז"ה
למילוי משאלות לבבם לטובה ולברכה ובנקודה העקרית  -אשר יוסיפו בהתמדה והתמסרות ללימודי קודש ,והלימוד יביא לידי מעשה
קיום המצות.
ידוע מאמר רבנו הבעל-שם-טוב ,אשר מכל ענין צריך האדם ללמוד בהנוגע לעבודתו את השם יתברך ויתעלה .ומכאן הוראה ,לכל איש
ואשה הישראליים ,שאם יש בחינה באיזה ענין ,הרי לכל לראש צריך להתבונן ולעשות בחינת עצמו בעניני קדושה ,היינו בתורה ומצות,
כי באלה כל אדם נבחן בכל יום,
ובלשון רבנו הזקן )בעל התניא והשו"ע( :והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי )תניא
פרק מ"א בתחלתו .עיי"ש(.
בברכה להצלחה ולבשורות טובות
מ .שניאורסאהן

Notes:
ראה גם לעיל אגרת ט'קנט:.
והלימוד יביא לידי מעשה :ראה קידושין מ ,ב .וש"נ:.
מאמר רבנו הבעל-שם-טוב :ראה לעיל שם ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק כד

ט'רמו
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ב"ה ,כ"א כסלו ,ה'תשכ"ז
ברוקלין ,נ.י.
לכל המשתתפים בחגיגת חנוכת הבית של הסמינריון לבנות "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" ,בקאסאבלאנקא ,ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בנועם קבלתי הידיעה על דבר חגיגת חנוכת הבית של הסמינריון לבנות שתתקיים בליל ב' דחנוכה הבע"ל .ויהי רצון שתהי' החגיגה
ראוי' לשמה ,בהצלחה מופלגה בכל הפרטים ,בגשמיות וברוחניות גם יחד.
למותר להאריך בגודל ערך שמחה זו לרגלי הישג חשוב זה בחינוך על טהרת הקודש.
וכבר מלתי אמורה שהשנה הזאת היא ביחוד שנת סגולה לכל עניני החינוך הכשר ,להיותה שנת הקהל ,היא השנה שאחרי שנת השבע
שנת השמיטה ,שבזמן שבית המקדש הי' קיים נתוספה בה מצוה גדולה שהיא "עמוד חזק וכבוד גדול בדת" )ס' החינוך ( ,מצות ]"[
הקהל את העם ,האנשים והנשים והטף ,וגרך אשר בשעריך ,למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה"א ושמרו לעשות את כל דברי התורה
הזאת" .ועל דרך מאמר חכמינו ז"ל ,זאת תורת החטאת  -כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת ,הנה זאת תורת מצות הקהל
בזמן הזה הוא להוסיף בהשתדלות ובהתעסקות להרחיב החינוך על טהרת הקודש .ואם בכל שנה ושנה מצווים אנו לחינוך בקודש ,על
אחת כמה וכמה בשנה זו ,שנת הקהל ,שמדגישה ביחוד חובת הציבור וחובת היחיד לעשות ולפעול ,במידה הכי גדולה ,למען חינוך בני
ובנות ישראל ,חינוך ספוג יראת השם ואהבת השם ,אהבת התורה ואהבת ישראל.
ובפרט שהחגיגה מתקיימת בימי החנוכה ,הרי עוד נקודה בזה ,שאין להסתפק בהישגים שבעבר ,אלא צריך להוסיף במאמצים
ובהשתדלות בכל עניני חינוך הכשר ,כהוראת ימי חנוכה  -שמצותם הדלקת הנרות באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור ,בהפצת נר מצוה
ותורה אור.
ראויים כל עסקני החינוך והמשתתפים בשמחת חגיגת חנוכת הבית האמורה לברכה שזכו להישג חשוב זה בהתפתחות והתרחבות
הסמינריון לבנות מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר ,נשיא דורנו ,זי"ע ,מוסד
חינוך המתנהל ברוח רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע ,שהננו באים משמחת יום גאולתו ,שמסר נפשו על הפצת התורה והמצוה בכלל,
ועל החינוך בפרט.
ויהי רצון שהתעוררות ימי סגולה וימי אור אלה תעמוד לכל העושים והמעשים למען חינוך בני ובנות ישראל בדרך התורה והמצוות,
וההצלחה שהאירה להם פנים עד היום תאיר דרכם גם להבא ללכת מחיל אל חיל ,ונזכה כולנו יחד בתוככי כל אחינו בני ישראל למזמור
שיר
חנוכת הבית הגדול והקדוש ,ביהמ"ק שיבנה במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.
בכבוד רב ובברכה להצלחה מרובה ולבשורות טובות
מ .שניאורסאהן

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' :.343
מלתי אמורה :לעיל אגרת ט'ריז ,ובהנסמן בהערות שם:.
ס' החינוך :מצוה תריב:.
הקהל את העם..התורה הזאת :וילך לא ,יב:.
מאמר חכמינו ז"ל :מנחות קי ,א:.
דמוסיף והולך :שבת כא ,ב:.
נר מצוה ותורה אור :משלי ו ,כג:.
למזמור שיר חנוכת הבית :תהלים ל ,א:.
חלק כד

ט'שכט
]נוסח המברק לקראת חג השבועות תשכ"ז[
]יומא טבא[ וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
ולקבל תיכף שכר קבלתה שלא תהי' אומה ולשון שולטת בהם.
מנחם שניאורסאהן
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Notes:
נוסח המברק שנשלח אל הנהלת "רשת אהלי יוסף יצחק" בארה"ק .נדפס ב"התקשרות" חוב' צד ע' :.11
שלא תהי' אומה ולשון שולטת בהם :ראה לעיל אגרת ט'שכז בסופה ,בהערות .וש"נ:.
חלק כד

ט'שמג
ב"ה ,ט"ו תמוז ,ה'תשכ"ז
ברוקלין ,נ.י.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה ניסן שי' הכהן
שלום וברכה!
עס האט מיר געפרייט צו באקומען א גרוס פון אייך דורך הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ ורב פעלים וכו' מוה"ר
ארי' ליב שי' קריימער .ער האט מיר אויך דערציילט וועגן אייער וויכטיגער מיטהילף אלס יושב ראש פון ועד הישיבה.
אויב אזא גרוס איז שטענדיג צופרידנשטעלנד ,איז דאך עס
געוויס אזוי ווען מ'באקומט אים אין אזא גינסטיגע צייט ווי די סגולה טעג פון י"ב-י"ג תמוז ,דער חג הגאולה פון כ"ק מו"ח אדמו"ר ,וואס
די ישיבה תומכי-תמימים ליובאוויטש פון מאנטרעאל איז דאך איינע פון זיינע וויכטיגסטע מוסדות .אייער ארבעט און הילף פאר דעם
דאזיגען
מוסד  -אן ארבעט און הילף וואס איר וועט זיכער זיך באמיען צו פארגרעסערן ,ווי אלע גוטע און לעבעדיקע זאכן וועלכע דארפן וואקסן
און בליען  -וועט אייך און אלע אייערע שי' ביישטיין און ברענגען ג-טלעכע ברכות בכל המצטרך ,און דער אויבערשטער זאל געבן אז איר
זאלט אויפנעמען די ברכות אין גוטן געזונד און פרנסה בהרחבה ,בשמחה וטוב לב.
אייער צדקה איז איבערגעגעבן געווארן פאר דעם ספעציעלן פאנד פון י"ב תמוז ,וואס האט א באזונדערע באדייטונג היי-יאר ,אזוי ווי עס
איז געווארן  04יאר פון דער באפרייאונג.
בברכה להצלחה ולבשורות טובות.
בין המצרים..מן מיצר :ראה רשימות הצ"צ לאיכה ע"ו-ז.
מיצר )הגלות( :להעיר מדרז"ל שכל המלכיות נקראו ע"ש מצרים ע"ש שהם מצירות לישראל )ב"ר פט"ז ,ד(.
לו..שיבוא :נוסח "אני מאמין" .ובפיה"מ להרמב"ם ר"פ חלק היסוד הי"ב "להאמין ולאמת שיבוא ולא יחשוב שיתאחר".
היעוד :ירמי' לא ,יב .וראה יל"ש ירמי' רמז רנט :עלה כו' על מנת כו' והפכתי גו'.
רשימות הצ"צ לאיכה ע' כו.
------------------------

Notes:
אייער צדקה..ספעציעלן פאנד :מגבית י"ב-י"ג תמוז ,לטובת מוסדות "אהלי יוסף יצחק" )ראה ספר המנהגים-חב"ד ע'
 .(001וראה שיחת י"ב תמוז שנה זו סי"ג:.
 04יאר :ראה גם לעיל אגרת ט'שלג ,ובהנסמן בהערות שם:.
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אהלי
חלק א

קסה
ב"ה יום ד' ו' מ"א תש"ד
האברך הנעלה והנכבד וו"ח אי"א וכו'
מר שלום שי'
במענה על מה שהעיר בתניא
א( ברפ"ב במ"ש "ואתה נפחת בי"  -נפחת חסר ה"א ,אף שבסידור הוא בה"א לבסוף.
 וגם באג"ה סי' י"ב הוא כמ"ש בתניא.הנה לחדודי אפשר הי' לומר ,שבתניא רצונו להביא ראי' שנפה"א היא מתוכיות ופנימי' החיות דלמע' כביכול ,ואם הי' מביא הגירסא
נפחתה  -שפי' נפחת אותה  -הרי אפ"ל שאין נפה"א עצמה מהתוכיות ופנימיות ,אלא שהנתינה בגוף הי' ע"י נפיחה בכח הבאה
מפנימיות החיות דלמעלה ) -ובאמת איתנהו לתרווייהו ,דהן הנתינה בגוף והן הנשמה עצמה הן מתוכיות ופנימי' כו' ,עיין ד"ה ויגש
רס"ח  -בסוף המשך רס"ו(  -ולכן כתב ואתה נפחת  -היינו שמפרש שמהנפיחה נעשית הנפש ,וכן יפורש גם הכתוב :ויפח באפיו -
ומהנפיחה נעשית  -נשמת חיים.
משא"כ בברכת אלקי נשמה שמדבר באופן השתל' הנשמה והעולמות שעברה דרך שם ,צ"ל דוקא נפחת אותה ,דהיינו נפחתה בה"א.
אבל מלבד שהוא דוחק קצת  -הנה אדה"ז רוצה להביא ראי' לדבריו ממק"א ,ובכ"מ שמובא נוסח ברכת אלקי נשמה )ברכות ס' ב',
רמב"ם הל' תפלה פ"ז ה"ג ועוד( נמצא נפחתה בה"א.
)בפע"ח ד' דובראוונא ש' הברכות פ"ז נדפס נפחת  -חסר ה"א  -אבל אין להביא ראי' מדפוס זה כי הוא מלא טה"ד ,ובפיסקא זה גופא
נדפס שם בראתה  -בה"א ,יצרת נפחת  -בלא ה"א ,ובש' הכוונות  -דפוס ירושלים תרס"ב  -בראת יצרת בלא ה"א נפחתה בה"א,
ובמ"ח סדר מועד מס' חצות פ"ב מ"י  -כולם בה"א(
ולכן קרוב בעיני לודאי ,אשר מתחלה הי' כתוב נפחת' בקו על התיו שהקו בא ממקום הה"א  -ולפעמים רבות היו עושים כזה כדי שלא
לצאת חוץ לשורה ,ואח"כ נשמט הקו ע"פ טעות או שגיאת הבחור הזעצער.
ומעין ראי' לזה יועין לקו"ת  -הוצאה המתוקנת  -ד"ה כי תהיין לאיש שנמצא שםמתוכן פרקי תניא אלו וכתוב ואתה נפחתה בה"א.
)בלקו"ת דפוס הראשון זיטומיר תר"ח  -גם שפ נפחת חסר הא ,אבל כמה טה"ד נמצאו בו בההוצאות שאח"ז(.

הערה .עוד יש קצ"ע בתניא כאן  -ותימה שלא העיר במכתבו וגם ע"ז  -והוא מ"ש "ואתה" בוא"ו ,אף שהנוסח הוא "אתה" בלא וא"ו.
ולכאורה אפ"ל דהוא"ו אינו שייך לתיבת אתה ,אלא שבא להוסיף אראי' הקודמת עוד ראי' והוא כלאו כתב :ועוד ראי' ממ"ש אתה כו',
אבל בלקו"ת )שם( א"א לומר כן ,כיון דמתחיל בואתה נפחתה בי וגם כפל הלשון עוה"פ "ואתה" עיי"ש.
וי"ל שהוא ע"פ הרמב"ם )שם( שנוסחא שלו היא "ואתה נפחתה בי" ,ובסי' אוצר התפלות בפי' עיון תפלה הביא שכ"ה במחזור ויטרי,
בסידורי התימנים ובמחזור רומא.
אבל ד אגופא צריך ביאור ,מפני מה שינה בתניא ובלקו"ת לתפוס גירסת הרמב"ם ,כיון שהלכה למעשה  -בסידורו  -פסק לומר "אתה"
בלא וא"ו.
ואולי אפ"ל ע"פ המבואר בדא"ח )פיה"מ להצ"צ הנדפס בח"ב דס' המצות סד"ה ואתה תצוה ,ובאריכות קצת סד"ה אתה הוא ד' לבדך
תש"א( דתוספות הואו בתיבת ואתה מורה על המשכה ממקום נעלה ביותר הארת הקו כו'.
במילא מובן מה שבנוסח שלנו גבי בראתה יצרתה נפחתה אומרים "אתה" ,ורק בענין השמירה נאמר ואתה בתוספות וא"ו ,כי השומר
הוא גדול מהמשתמר ולכן ,הן מצד ההארה שמלמעלה השמירה באה ממקום נעלה יותר ממדרי' אתה נפחתה )הוספות לתו"א ד"ה
להבין ענין שמחת חו"כ סס"ג( ,והן מצד הנשמה הרי בי"נ קאי על מדרי' הנשמה המתלבשות בגוף אבל ואתה משמרה  -על עיקר
הנשמה )לקו"ת ביאור לד"ה לבבתני סס"ב( .ובכ"ז קאי ואתה משמרה אזמן היות הנשמה בגוף בעוה"ז ,שהוא מדרי' נפחתה בי ,וכפי'
הפשוט בברכה זו ,כי חבור הארת הנשמה ועיקרה וכן גילוי המדרי' השומרת כו' הוא דוקא בעוה"ז הגשמי.
יעויין ד"ה ויגש שבסוף המשך רס"ו וד"ה אתה הוא ד' לבדך תרצ"ט בזה ,ושם כ' דואתה משמרה הוא מעיגול הגדול שלפני הקו ,וצע"ק
מהנ"ל ,בד"ה אתה הוא תש"א ,שכ' שהוא מהקו .וי"ל דתוספות הוא"ו רומז על המשכה נעלית ביותר ,ובכל מקום הוא לפי ענינו:
בד"ה דתרצ"ט דקאי בואתה משמרה וכל שמירה הוא מהמקיף  -ההמשכה הוא מעיגול כו'; ובד"ה דתש"א דקאי בואתה מחי' את כולם
וחיות הוא מהפנימי'  -ההמשכה הוא מהקו ,ועוד י"ל בזה ואכ"מ -
ולכן בתניא ובלקו"ת )שם( דבעיקר מדבר במדרי' הנשמה המתלבשות בגוף )יעויין לקו"ת ביאור דולא תשבית ס"א( הביא הא דנפחתה
בי ,וברצותו לרמז גם על עיקר הנשמה ,ובפרט שעיקר הנשמה הוא קשור עם מדרי' המתלבשות בגוף ,כי הוא מקיף עליהם דוקא
ושומרם ,נקט הגירסא "ואתה" בתוספות וא"ו לרמז על ואתה משמרה הקשור עם נפחתה דוקא וכנ"ל.
ועיין לקו"ת ר"פ האזינו שכ' אתה בראתה אתה יצרתה ואתה נפחתה ,אבל איני יודע עד כמה מדויק דפוס זה בחסרות ויתרות כאלו.
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ב( בסש"ב פכ"ד "ומה שפקו"נ דוחה שאר עבירות וגם יעבור ואל יהרג היינו כפי' חז"ל אמרה תורה חלל עליו שבת א' כדי שישמור
שבתות הרבה ולאמשום קלות העבירות וחומרן ...אלא דגזיה"כ הוא".
והעיר :מה בא להוסיף בהענין דיעבור ואל יהרג .ואת"ל של' "פקו"נ דוחה" אפ"ל  -רשות ,ובא להוסיף דגם יעבור כו' היינו שחובה
לעבור ,הרי דין זה תלוי במחלוקת הפוסקים ,ובודאי לא נחית רבינו לפלוגתא.
ואי משום הא לא איריא :א( בכ"מ ל' "דוחה" הוא חיוב ,וכמו עשה דוחה ל"ת ,טומאה דחוי' בצבור ,פסח ראשון דוחה את השבת
וכיו"ב.
ב( בד"א די"א דרשאי להחמיר ע"ע וליהרג בשאר עבירות ,הוא דוקא כשהנכרי מתכוון להעבירו על דת  -שמלבד מעשה עבירה זו ,יש
כאן גם ענין של הדת בכלל ,וכל' הירוש' סנה' )פ"ג ה"ה( אי יהודי יהודי  -אבל מצד עשית העבירה בלבד ,היינו כשהנכרי מתכוון
להנאתו ,גם לדעת התוס' ודאזלי' בשיטתו אסור להחמיר ,וכמ"ש במל"מ )יסוה"ת פ"ה ה"ד( וכ"פ בשו"ע יו"ד סקנ"ז ס"א )וש"נ
המקורים( .וא"כ בנדו"ד .בתניא ,שפיר יש לו להביא ראי' מהא דלכ"ע יעבור וא"י בעשית שאר עבירות מצ"ע.
והנה עוד יש להעיר בתניא כאן ,והוא :א"ת דראית דוגם יעבור כו' מוסיף אמ"ש פקו"נ דוחה כו' ,לא הי' לו להביא כלל הא דפקו"נ דוחה
כו' .ועכצ"ל דיש בראי' אחת מה שאין בחברתה.
ואולי אפ"ל בישוב כהנ"ל :לשון וענין פקו"נ דוחה כו' שהובא בש"ס )יומא פ"ה א ושם( הוא ע"ד הל' עשה דוחה כו' ,היינו :א( שהעשי'
היא מצוה וכמו לפקח את הגל ,אלא שאירע בזמן של איסור או בדבר של איסור כדין חולה ומי שאחזו בולמוס ,וכמו שמדמהו שם בש"ס
למילה בשבת.
)ועייג"כ בתוספתא שבת ספט"ז :אר"י מנין לפקו"נ שדוחה את השבת שנא' את שבתותי תשמרו יכול במילה ועבודה ופקו"נ כו'(.
ב( שחיוב גמור הוא לפקו"נ ולדחות את השבת או שאר עבירה כיו"ב.
לשון וענין יעבור וא"י הוא :א( שהעשי' היא עבירה וכמו קטול אספסתא )יבמות קכ"א ב'( וכיו"ב ,אלא שאירע )או שהנכרי( מקשר זה
עם הריגת נפש ,ב( אין בלשון זה משמעות חיוב ברור ,שלכן נשאר מקום למחלוקת הראשונים כנ"ל.
ולכן הביא בתניא ב' הענינים ,דפקו"נ ויעבור וא"י ,כדי לחזק הקושיא ולהוכיח בפשיטות :א( שדחית העבירה הוא חיוב  -מפקו"נ ,ב(
שאין הדחי' דוקא אם העשי' היא מצוה מצ"ע  -מיעבור וא"י.
וצע"ק מכתובות )י"ט ע"א( דקאמר "פקו"נ" אף שאין שם מצוה ,וי"ל דבשל חבירו ,שאין שייך לומר בזה דרשאי להחמיר על חבירו אף
שעפ"ד יעבור ואל יהרג ,בכל אופן חשיב ענין של מצוה )לא תעמוד על דם רעך כו'( .ורק בדידי' יש לחלק כנ"ל ,כיון די"ל דרשאי
להחמיר על עצמו.
והנה ראיתי בס' מנחת חנוך מצוה רצ"ו ,דמפרש דפקו"נ דוחה כו' מוסיף ב' פרטים :א( דוחה אף אם הסכנה אינה באה ע"י שמקיים
המצוה ,וכמו מי שאחזו בולמוס ,ב( דגם בשביל פקו"נ של חבירו יעבור ,כמו לפקח עליו את הגל .ואולי יש לפרש ל' התניא בפשיטות:
ומה שפקו"נ דוחה שאר עבירות וגם )במקום שאין הדחי' ברורה כ"כ ,וכמו בנוגע לעצמו ,בכל זה הרי הדין הוא( יעבור ואל יהרג כו'.
ועדיין צ"ע בכ"ז.

ג( העיר אטעם שהביא רבינו )שם( חלל עליו שבת א' כדי כו'  -והוא מש"ס יומא )פ"ה ב'(  -דכיון דמסיק דגזה"כ הוא ,א"כ ל"ל
טעמא דחלל עליו כו'.
וי"ל כי כונת רבינו ,אשר גזה"כ הוא  -מדמקיש נערה המאורסה לרוצח )סנהד' עד ,א(  -דבג"ע לא יאמרו סברה זו דידחה פ"א כדי
שישמור הרבה פעמים ,ולא משום חומר העון .ובהא דאמרה תורה חלל עליו שבת א' כדי כו' מבאר רבינו שאין השבת נדחית ע"י עניןא
חר ומפני שאינה חמורה כ"כ ,אלא שמצות שבת גופא ,הא שישמרנה פעמים רבות ,דוחה את שמירת השבת בפעם הזו  -וגם להלכה
למעשה צריכא לטעם זה ,וגם לטעם דוחי בהםו לא שימות בהם )יומא שם( ,דמוחי בהם ילפינן דגם ספק פו"נ דוחה שאר עבירות ,ובדין
מי שרוצים להוציא בתו מכלל ישראל כו' צריך לטעם חלל עליו שבת א' כו' )שו"ע רבינו או"ח סו"ס ש"ו ועיי"ש בקו"א(.

הערה .פסק רבינו בשו"ע או"ח ס"ס ש"ו דמי שאונסים אותו לעבוד ע"ז פעם אחת אין מחללין עליו את השבת באיסור תורה ,להצילו
מזה ..מפני שלא ניתנה שבת לידחות בשביל הצלת עבירה חמורה ממנה ,ולשיטתי' אזיל בתניא כאן ,שכ' שהוא לא מפני קלות
העבירות וחומרן.
ואפילו למד"א )לבוש  -הובא במשבצות זהב סי' ש"ו סק"ה( דמחללין שבת בשביל לצילו פ"א מאותן העבירות דיהרג ואליעבור ,י"ל
דגם הוא ל"פ אשיטת רבינו בתניא ,אלא דס"ל דג' עבירות אלו יש להם דין פקו"נ ,כיון דחייבתו תורה ליהרג עליהם  -וכמ"ש כ"ז בס'
אהלי יוסף  -לתלמיד רבינו הזקן  -דיני קדה"ש סק כב-כג.
הערה .יש לעיין אם הא דכ' רבינו דגזה"כ הוא  -הוא גם בש"ד או רק בג"ע וע"ז.
ולהעיר מכס"מ הל' יסוה"ת פ"ה ה"ה.
כן יל"ע אם הוה שתיק קרא ,איך הסברא נותנת :כל המצות יהרג ואל יעבור ,או דכל המצות יעבור ואל יהרג ,ועיין תוד"ה ב"נ )סנה'
ע"ד ב'( רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ה ,רא"ם שמות ד' ,פרשת דרכים ריש דרוש ב' ועוד ,ואכ"מ.

ד( העיר במ"ש בפל"ט "שאהבה זו נקרא רעו"ד כנ"ל" אם כנ"ל הוא בפי"ז או לקמן בפמ"ד.
 וראיתי בכתב )העתק ולא גכתי"ק( הגהות הצ"צ על התניא ועל "כנ"ל זה לא ציין מאומה ,אבל על התיבות "ומרעותא דלבא" שאח"זנרשם :ע' פ' י"ז וע"פ מ"ד -
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ויש עוד להוסיף שאלה על שאלתו :א( "כנ"ל" בודאי אינו ציון בעלמא שגם במק"א כ' רבינו שאהבה כזו נק' רעו"ד ,כי מה תועלת
בידיעה זו.
ובטח הוא מראה למקום שם נתבאר הענין יותר ,וצ"ל מה מוסיף לנו הכתוב בפי"ז על מ"ש כאן ,ב( למאי נפ"מ אם אהבה זו נק' רעו"ד
א"ל - ,ושאלה זו שייך גם בפמ"ד.
ומה שנלפענ"ד בכ"ז הוא "שאהבה זו נק' רעו"ד כנ"ל" קאי אמ"ש בפי"ז ולא בפמ"ד ,כי מלבד שבכל מקום בתניא ,כמדומה ,אמ"ש
בפרקים הבאים כתוב "לקמן" ולא "כנ"ל" ,הנה עוד זאת אשר בפמ"ד מדבר באהבה הטבעית שפעולת המוחין לא היתה בה אלא
להוציאה מן ההעלם אל הגילוי ,משא"כ פבל"ט קאי בדו"ר הנמשכות מן המוחין ,וגם בפי"ז מדבר באהבה הנולדת מן ההתבוננות ולא
באהמ"ס שבטבע כל ישראל ,יעויי"ש.
ואף שבפי"ז קאי במדרי' נמוכה ביותר באהבה ,וכמ"ש שם :שדבר זה קרוב מאד ונקל לכל אדם כו' ,וכאן בפל"ט הוא מדרי' נשמות
צדיקים עובדי ד' )ועמ"ש בזה בקונטרס העבודה ס"א( ,בכ"ז הצד השוה שבהם ששניהם באים מההתבוננות בגדולת א"ס ב"ה ,ועל
זה הוא שמביא חזוק מפי"ז :שם כתב שהאהבה שבתעמולות לב היא רעו"ד ,וא"כ עאכו"כ כאן  -בפל"ט  -שהאהבה היא בהתגלות,
שנק' רעו"ד ,וכיון שאהבה כזו נק' רעו"ד הרי מזה ראי' שמדור צדיקים אלו הוא בעולם הבריאה  -דבזה קאי כאן  -כי בזהר ויקהל
)כנראה הוא מ"ש דף ר"י ע"ב( איתא דמרעו"ד נעשה לבוש לנשמה בגעה"ע ,וגעה"ע הוא עולם הבריאה.
זהו הצעת הפי' בתניא ,לפענ"ד ,ואם שגיתי את"ם.
וזהו ג"כ מה שמדייק בפמ"ד דנק' רעו"ד )ומוסיף ג"כ תיבת "בזהר"( ,כי מזה ראי' על מה דמסיים שם :ומקומן בי"ס דבריאה ,וכנ"ל.

הערה .כדי לתווך בין מ"ש במקומות שונים ביאור ענין רעו"ד ,עכצ"ל שכמה מדרי' ישנן ברעו"ד :א( המדרי' היותר נמוכה :רעו"ד
שבתעלומות לב ובחיצוניות הלב.
והנה חידוש הוא זה ,כי ,ברוב המכריע של דרושי דא"ח ,מבואר דרעו"ד הוא בפני' הלב .אבל עכצ"ל שגם מדרי' הנ"ל היא רעו"ד,
ממ"ש בסש"ב פי"ז שדבר זה קרוב מאד כו' והמוח שליט כו' על חלל השמאלי שבלב ,שכמובן כ"ז שייך בחיצוניות הלב .וכ"מ קצת
מלקו"ת ד"ה מי מנה רס"ב שכ' :יש בחי' רעו"ד שהוא רצון הלב ויש בזה ב' בחי' פנימיות וחיצוניות ) -אם לא שנדחק לפרש תיבת
"בזה"  -דקאי על "הלב" או "רצון הלב" ולא על רעו"ד(  -וכ"מ ג"כ בלקו"ת ד"ה הנך יפה רס"ב ,מדמפרש דרעו"ד היינו כשרצון
מתגלה בלב  -והרי גם בחיצוניות הלב שייך זה.
 ושם כ' שצריך שיתפשט ויתגלה בלב ממש .וכדי שלא יסתור למ"ש בפי"ז ,אולי אפ"ל דכיון דאהבה שבפי"ז באה מן המוח אל הלבעד שנא' ע"ז ובלבבך ,ומביאה לידי עשיית מצות בפועל ג"ז נקרא גילוי.
והא דברוב המאמרים מבואר דרעו"ד הוא בפנימי' הלב דוקא ,י"ל דהכוונה על רעו"ד שבמאמר הזהר למת"ב כלל כי אם נתפס איהו
ברעו"ד.
ב( בחיצוניות הלב ובגילוי ,וזהו המובא בפמ"ד ,כיון שלא ביאר שם שצ"ל התגלות בפנימיות הלב דוקא.
ג( בפנימיות הלב  -וממ"ש בקונטרס העבודה ס"א משמע דגם רעו"ד דפל"ט בפנימיות הלב היא  -וכמ"ש בכ"ד )תו"א ד"ה וישב ועוד
ועוד( ,ובדרוש פ' מטות תער"ג נת' בזה גופא ג' אופנים :א( רעו"ד הבא מהתבוננות באופן ההפלאה דאוא"ס  -ה"ה בבחי' אהבה
בתענוגים )להעיר מאגה"ק ר"ס י"ח( שהוא בחי' פנימי ,וכנודע שפני' המקיף הוא בחי' פנימי ,היינו שהוא בבחי' כליון להתענג על ד'.
ב( ההתבוננות היא בענין ההפלאה דאוא"ס  -אז ההתפעלות למע' מטו"ד ,שהשכלי נאבד בעת ההתפעלות .ג( רעו"ד שהיא מצד
העצם ,שלא ע"י השגה והתבוננות כלל ,מקיף דיחידה ,שאינו שייך אז לשכלי כלל ,וכמו העבודה דר"ה ויו"כ ועשי"ת.
עוד כתב שם ,דבכל אופן ,רעו"ד הוא רצון עצמי והשכלי הוא רק להביא להתגלות רצון זה ,ואולי בזה י"ל שלא יקשה מד"ה לך לך רס"ו
דמשמע שם דרק באופן הג' ,רעו"ד שהיא מצד העצם ,נתפס איהו ברעו"ד.

ה( במ"ש מהו ה"אמרי בינה שבס' צואת הריב"ש" שנזכרו ונתבארו באגה"ק סי' כ"ה - .מועתק לקמן קטע זה מס' הנ"ל ,ועייג"כ
מהשייך לזה בס' בית רבי ח"א פי"ב.

בברכת לאלתר לתשובה  -לאלתר לגאולה
הרב מנחם שניאורסאהן
פי' שכל דבר הוא מהתפשטות הקב"ה ע"י מדותיו אהבה ויראה כידוע ,רק שאהבה הוא בגלות מלובשת בגשמיות באשה או במאכלים
וכשנותן אדם אל לבו שזאת האהבה הוא מלבוש לו ית' וח"ו הוא הפשיט אותו ית' ממלבושו יחרד חרדה גדולה בזכרו את מעשה הרעה
שעשה ויבוש ויכלם ,ויאמר בלבו אם אני אוהב זאת שהוא רק אהבה שנפלה בשבירה מלובשת בטיפה סרוחה ,כמה יש לי לאהוב אותו
ית' ,וכן ביראה אם ירא מעכו"ם או מחרב יאמר בלבו מה יש לירא מאדם כמוני אלא בודאי הוא ית' הבורא מלובש בזה האדם וכמה יש
לי לירא ממנו ית' ,וכן התפארות וכל השאר ,וכן אם שומע אחד מדבר והוא מתפלל ,יאמר למה הביאו ד' הלום לדבר בתוך תפלתי ,הלא
כל זה בהשגחה פרטית ,אך הדיבור הוא השכינה ושרתה השכינה בפיו של זה האדם ,כדי שאחזק א"ע לעבודה ,כמה יש לי לחזק א"ע
בעבודה הוא תפלה ובפרט אם האיש המדבר הוא נכרי או קטן ,נמצא כביכול השכינה באדם כזה כמה ראוי לו לעשות בזריזות.

Notes:
נדפסה בקובץ ליובאוויטש גליון  51ע'  .84חלקה אף בלקו"ש חי"ז ע'  984והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
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מר שלום שי' :ריבקין:
חלק ה

א'רלא
ב"ה ,כ"ח תשרי ,תשי"ב
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
מהו"ר רפאל נחמן שי' הכהן
שלום וברכה!
במענה על שאלותיו במכתבו:
 ...לכוון בברכת כהנים למי שנסתלק כבר  -לא נראה לי ,משא"כ באמירת תהלים או הפסוקים בסיום השמו"ע  -שזהו תלוי באופן
ההתקשרות ,הרגש הלב וכו'.
9ד הפסוקים לשם מ"מ הם :מאור עינים ישמח לב ושמועה טובה תדשן עצם ,מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל.
ה( אסיר תודה אהי' לו אם יודיעני הכוונות בברכת כהנים שכתב לו )כפי שמזכיר במכתבו( כ"ק מו"ח אדמו"ר.
ואו( ת"ח ת"ח על שמכוון שמי בברכת כהנים ,ועל קיומו מרז"ל ,הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו ,ויה"ר שיקויים בו בטוב הנראה
והנגלה הבטחת הקב"ה ואני אברכם ,ובתוספתו שהיא מרובה על העיקר.
בברכת בריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו ,ורוב נחת מכל ילידיהם שיחיו.

Notes:
שכתב לו :אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ח אגרת ב'רצט:.
חלק ה

א'רחצ
ב"ה ,כ"א כסלו ,תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'
מהור"י שי'
שלום וברכה!
במענה על המברק שלו  -ובטח יכתוב יותר פרטים ע"ד ההתועדות דחג
הגאולה -עיין חוברת יט"כ ע' ד הע' ג -
שלחתי היום מברק להרב ראשי ,וזה לשונה:
לבר מצות בנו ,יהי רצון שיגדלוהו
לתורה  -יעקב יושב אהלי שם ועבר,
ולחופה  -יצחק הנעקד בהר המורי' ,בית
המקדש ,ולמעשים טובים  -אברהם גומל
חסדים - ,שלשת השריגים שבגפן ישראל.
בברכת מזל-טוב" .החתימה.
ובתור הערה ומראה מקום:
לתורה  -יעקב יושב אהלי שם ועבר ,היינו לימוד התורה ,וכמבואר באור התורה להצ"צ ,פ' תולדות ד"ה יושב אהלים :שם  -תורה
שבכתב ,שמותיו של הקב"ה; עבר  -תורה שבעל פה ,עפמש"נ והוא עבר לפניהם ,המשכה וגילוי התורה שזהו על ידי תורה שבעל
פה.
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ולחופה  -יצחק כו' בביהמ"ק ,על פי מרז"ל במדרש שה"ש זוטא בסופו )עיג"כ זהר ח"ג ד ,ב .במשנה סוף תענית( :ביום חתונתו
כשירדה שכינה לביהמ"ק ,שזהו חופת הקב"ה וישראל יחד .ולכן מבואר כ"כ בפרטיות ענין נשואי יצחק דוקא ,משא"כ אברהם ויעקב.
ולמעשים טובים  -אברהם גומל חסדים ,וכמו שנאמר אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו גו' לעשות צדקה גו' ,שזהו עיקר המצות
מעשיות ועולה על כלנה וכו' )תניא פל"ז( .
שלשת השריגים שבגפן ישראל  -ע"פ מרז"ל חולין צ"ב ,ע"א.
ויש להעיר ממכתבי אשר כתבתי להרב ראשי בקשר עם נסיעת הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות וכו' מוה"ר יוסף שי' הלוי
וויינברג שד"ר )י"ב כסלו( שגם שם מדובר מענין בר מצוה.

Notes:
מהור"י :אלאי .אגרת נוספת אליו  -לעיל א'רפח:.
להרב ראשי :מוהרלוי"צ רבינוביץ ,דלעיל  -אגרת א'רפט אליו:.
לתורה  -יעקב :ראה גם לקמן אגרת א'שי:.
חלק ה

א'שי
ב"ה ,כ"ו כסלו ,תשי"ב
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו ,בו מודיע אשר נמלאו חמש שנים לבנו...שי' והכניסוהו לחדר ,הנה יה"ר שיגדלו לתורה חופה ומעש"ט ביחד עם
זוגתו תחי' מתוך הרחבה מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.
ונתבאר בהתועדות דשבת מברכים החדש שעבר ,אשר י"ל דיוק נוסח המקובל בישראל ,לתורה לחופה ולמעש"ט ,שזהו שלשת
האבות ,לתורה  -יעקב ,יושב אהלי שם ועבר דקאי על תושב"כ ותושבע"פ כמבואר באור התורה להצ"צ בד"ה יושב אהלים.
לחופה  -יצחק ,שנעקד במקום ביהמ"ק וכמרז"ל )מדרש שה"ש .ועייג"כ זח"ג ג ,ב .וסוף תענית במשניות( כשירדה שכינה לביהמ"ק
זהו יום חתונתו שזהו חופתו של הקב"ה עם ישראל ,וכמבואר בדא"ח בכ"מ על מרז"ל יפה שיחתן של עבדי אבות כו' שלכן מסופר
בתורה באריכות כ"כ ע"ד נשואי יצחק ורבקה ,כי זהו ענין כללי השייך לכל ישראל ,ומעשים טובים  -אברהם שענינו גמילות חסדים
ובפרט ענין הצדקה ,ומבואר בתו"א ר"פ וארא אשר בחי' שלשת האבות צ"ל בכאו"א מישראל )משא"כ השבטים(.
כן מודיע במכתבו הנ"ל ,אשר נוסע הוא בשליחות תו"ת למדינות אחרות ,הנה יה"ר שיהי' בהצלחה בגשמיות וברוחניות ,וכפתגם כ"ק
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמשולחים הנוסעים ממוסדותינו הק'" ,זיי זאלען קלייבען גשמיות און זייען  -לזרוע  -רוחניות
]"[.
בברכה.

Notes:
נדפסה בלקו"ש ח"י ע'  802והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
דיוק נוסח המקובל :ראה גם לעיל אגרת א'רחצ:.
וכפתגם :ראה גם לעיל ח"ד אגרת תתקלה ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק ה

א'שפא
ב"ה ,א' שבט ,תשי"ב
ברוקלין.
הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו
שלום וברכה!
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מכתביי הקודמים בטח קבלו בעתם ובזמנם ואחכה למענה מפורט עליהם ,ועל של עתה באתי:
א( בקשר יום ההילולא השני  -יו"ד שבט  -הממשמש ובא ,הנה בטח ישתדלו בזה בהתו]ע[דות לרבים באופן המתאים ,וכן ג"כ אשר
במענה על שאלת רבים ,הנה דעתי הוא ,שהסדר יהי' כמ"ש בפרטיות במכתב דאשתקד.
ב( מהנכון הוא במאד מאד ,אשר ביום ההילולא או בסמוך לו ,תפתח עכ"פ מחלקה אחת או מוסד בהרשת אהלי"י )אהלי יוסף .יצחק
ליובאוויטש( וכתבתי עד"ז למנהל הרשת אהלי"י הוא הרה"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מו"ה חיים זוסיא שי' ווילימובסקי.
ג( כמדומה שברור הדבר בחילוק התפקידים בין הישיבות ,תלמוד תורה ,וכן מוסדות הרשת אהלי"י הנ"ל ,ובכ"ז הנני בא בזה לפרש
דעתי והצעתי בזה ,והיינו:
ישיבת תו"ת לוד ,הנה מתפקידה הוא ,שהיא תהי' המוסד היותר עליון אשר באה"ק ת"ו ,וגם בשביל אותם התלמידים והחניכים
מתחנכים ברוח ליובאוויטש בהישיבה בתל אביב ,אשר בעיקרה היא  -הישיבה בתל אביב  -בשביל אלו התלמידים שמכמה סיבות אינם
חפצים לגלות מבית הוריהם ,ובכל אופן צריכים להיות בה כתות יותר נמוכות מאשר בלוד ,ורק אם יהי' הכרח בדבר ,יש לסדר שיהיו
כתות גם בלוד וגם בתל אביב ,אבל עכ"פ לא הכתות הגדולות ביותר  -בישיבת ת"א  -שמחוסר משפיעים וכו' ,צריכים להמצא רק
בישיבת לוד ,ומובן מעצמו אשר אחד מתפקידי הישיבה בת"א הוא ,להמשיך אלי' ילדי' היושבים בת"א ,ולשמש ג"כ דוגמא על אתר
מהו חינוך דתו"ת ,כיון שכל הבאים לאה"ק ת"ו נמצאים משך זמן בת"א ,ולא את כולם אפשר יהי' להמשיך לבקר את ישיבת לוד.
ד( הישיבה והת"ת אשר בהכפר ,הם בעיקרם בשביל ילדי הכפר וסביבותי' ומעצמו מובן שאחרי גמרם לימודם בישיבה זו ,הנה צריכים
להמשיך את לימודם בישיבת לוד ,שהוא המוסד הגבוה ביותר כנ"ל.
ה( ישיבת תורת אמת בירושלים ת"ו ,הנה כנראה אופן מיוחד לה שמתנהגת בנוסח הישיבות דאה"ק ת"ו ,היינו שהתלמידים לומדים
בשתי ישיבות וכו' ושלומדים שם גם אברכים ובעלי משפחות וכו' ,ובכל אופן גם בזה מהנכון הי' לסדר אשר עכ"פ איזה חדשים בשנה,
יבואו התלמידים הקשישים מישיבת תורת אמת לישיבת לוד ,כדי שיספגו לתוכם רוח תו"ת על טהרתו כפי האפשרי עתה...
ו( באותן המושבות והחוגים אשר לא יסכימו עדיין לחינוך ] [...ברוחה של תו"ת )לדוגמא :הבתי ספר המתארגנים עתה ע"י הפעילים
או המוסדות שהוצרכו לייסד בין המושבות של התימנים מפני שלא יתרצו לבוא אל לוד או להכפר ללמוד שם( המוסדות האלו יכנסו
ברשת דאהלי"י ומובן ע"פ הנ"ל ,שגם בהם לא יהיו כתות גבוהות כ"כ " כמו בלוד ,ומי שירצה להמשיך את לימודו בתורת חסידות חב"ד
וכו' הרי צריך הוא והם להשתדל שיעבור ללמוד בלוד.
ז( היוצא מכל הנ"ל ,הנה צריך להיות ] [...דאגו"ח בכלל ואנ"ש והחסידים בפרט אל הרשת דאהלי"י ] [...של מוסד ] [...תורה
] [...יש לקוות אשר מבין תלמידי הרשת הנ"ל יבאו כמה וכמה אחוזים תלמידים ללמוד בישיבת תו"ת אשר בלוד ,ע"פ מאמרז"ל אלף
נכנסים למקרא יוצא מאה למשנה כו'.
ח( כמו שבכל מוסד יש לו הנהלה אוטונומית משלו ,ומבקר מבחוץ ,הנה ג"כ בהרשת דאהלי"י ליובאוויטש הי' המנהל הרה"ח וכו' מו"ה
חיים זוסיא שי' ווילימובסקי ,ובטח יצרף אליו עוד איזה מהצעירים ובתור מבקר יהי' הרה"ג והרה"ח כו' מוה"ר אליעזר שי' קרסיק והרב
מוה"ר אברהם שי' פאריז.
ט( כיון שהרשת זקוקה ביותר לאמצעים ,הנה כדאי ומוכרח הדבר לסדר מגבית באופן המתאים באה"ק ת"ו ,ונא ונא להשתדל בזה בכל
האפשרי ובטח ימצא האופן שלא תהי' סתירה בזה לשאר המוסדות ואדרבא וכו'.
י( כיון שהגיל והלומדים בהרשת דאהלי"י הם כאלו שאפשר לדרוש תמיכה מהממשלה ,הנה יש להשתדל ביותר שהמוסדות הקימים
בהרשת יכנסו בהקדם היותר אפשרי להזרם בו נכנסים שאר מוסדות חב"ד ,שזה יקל עול ההוצאה ולאפשר יסוד מוסדות במקומות
חדשים.
יא( אם הצעות הנ"ל יתקבלו אצלם ,מטובם להודיע עד"ז בהקדם היותר אפשרי ,והעיקר אשר ליום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל או
בסמוך לו יעשו כנ"ל בסעיף ב'.
בברכת הצלחה המחכה למענה בהקדם.

Notes:
מהעתקה:.
מכתביי הקודמים :דלעיל א'רצא וש"נ:.
במכתב דאשתקד :דלעיל ח"ד תתפה:.
וכתבתי עד"ז :באגרת שלאח"ז:.
חלק ה

א'שפב
ב"ה ,א' שבט ,תשי"ב
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
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מו"ה חיים זוסיא שי'
שלום וברכה!
הנני לאשר קבלת מכתביו מי"ב חשון ושני מ' מכ"ב טבת...
ב( נהניתי לקרות בהמצורפים למכ' מכ"ב חשון ,ע"ד מה שהי' בהעתון בנוגע להתועדות דשמחת בית השואבה ,וכן בנוגע להתועדות
דנשי חב"ד והשייכות אליהן ,ובטח גם להבא יתאמצו בכגון זה ,ונוסף על העבודה עצמה ,להשתדל בפרסום ,ובאופן המתאים דוקא,
היינו בלא פרסום זולה ,וכידוע מתשובת הרשב"א שמצוה לפרסם עושי מצוה כיון שעי"ז אפשר להמשיך עוד אחרים וכהענין דקנאת
סופרים תרבה חכמה.
ג( בענין העזר שמבקש להרשת דאהלי"י ,הנה כמ"ש מכבר אין כאן קופה ואמצעים לקבוע עזר מסויים ,אבל תקותי שמזמן לזמן יהי'
בידי לשלוח לו חבילות סקריפס וכיו"ב ,אף שקשה לדעת מראש תכופות המשלוח וגודלה ,אבל בכל אופן לא יספיק זה כפי התקציב
הדרוש להם ,ומוכרח הדבר אשר יחפשו אופנים מתאימים למצוא האמצעים באה"ק ת"ו ,ושלחתי מכתב לאגו"ח שיסייעו בידו )באופן
שלא תהי' סתירה ממוסד אחד לחבירו(.
ד( אין דעתי נוחה כלל וכלל ממה ש ...עזב עבודתו ברשת דאהלי"י ,וכבר כתבתי גם לו ישר עד"ז ,ואם הסיבה היא רק מצד חוסר
האמצעים ,צריך לחפש עצות לזה ,ולא לעזוב את העבודה ,ואם הסיבה היא חיכוכים פנימיים בין העובדים דרשת דאהלי"י ,הרי פשיטא
ופשיטא שצריך לבטל את זה ולשרש אחריהם ובפרט בארץ ישראל שהענין דמחלוקת וכו' צריך להשמר מזה ביותר ,ומי יאמר בין חסידי
חב"ד וכידוע מרבוה"ק נשיאינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,עד כמה מסרו נפשם להשריש בלב החסידים המקושרים השייכים ואפילו
בתוך סתם בנ"י ,הענין דאהבת ישראל ,והאריכות בזה אך למותר.
ה( בקשר עם יום ההילולא דיו"ד שבט הממשמש ובא ,יש להשתדל אם הוא רק באפשרי לפתוח ביום זה או בסמוך ליום זה ,עכ"פ עוד
מחלקה אחת של אהלי"י.
ו( בנוגע לחילוק התפקידים בין המוסדות באופן שלא יבלבלו איש את רעהו מובנת השקפתי בהמכ' לאגו"ח המוסג"פ אשר בקשתי
למסור להם בהקדם.

Notes:
מו"ה חיים זוסיא :ווילימובסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ד א'פה .א'רא .לקמן א'תקיח:.
מכתב לאגו"ח :שלפנ"ז:.
חלק ה

א'תקיז
ב"ה ,כ"ו ניסן ,ה'תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
שלום וברכה!
עס האט מיר געפרייט באקומען אייער בריוו פון ה' ניסן ,אין וועלכן איר טיילט מיט וועגן געבורט פון אייער טאכטער ...תחי' ,שיק איך
אייך מיין אינערליכן וואונש ,אז איר און אייער פרוי תחי' זאלט זי מגדל זיין לתורה ולחופה ולמעשים טובים צוזאמען מיט אלע אייערע
אנדערע קינדער שיחיו.
אויך האט מיך געפרייט צו הערן ,אז דער מצב הפרנסה איז בא איך בעסער געווארן.
איך האף אז עס ועט אויך ווייטער גיין צו בעסערס און איר וועט קענען אנזאגן גוטע בשורות אין דעם.
וואס אנבאלאנגט אייער פראגע ,וואס פארא מקצועות צו לערנען מיט די קינדער וועלכע ווענדן זיך צו אייך און בעטן לערנען מיט זיי? -
כאטש אפילו אין א באשטימטער מאס הענגט עס אפ פון טיפ ינדער ,זייער עלטער און אפשטאמונג אין הויז ,אבער אן אלגעמיינע
אנווייזונג קען מען געבן ,וואס זי שטימט אין אלע פעללע ,נעמליך ,אז אין דער איצטיקער צייט מוז די הויפטגעוויכט געלעגט ווערן אויף
איינצופלאנצן אין אידישיע קינדער ענינים פון יראת-שמים ווי אויך דעם געדאנק אז יהדות מוז מען פראקטיצירן אין טאג-טעגליכן לעבן,
און עס איז ניט גענוג בלויז צו לערנען וועגן דעם ,אדער אפילו פארקטיצירן בלויז שבת און יום-טוב אין שול.
איסגייענדיק פון דעם שטאנדפונקט ,דארף מען איניצן יעדע געלעגנהייט אז קינדער זאל קענען און וויסן ווי צו מאכן ברכות ,היטן שבת,
כשרות אאו"ו .אויב אפילו עס זיינען דא קינדער וואס אזא לערנען קען זיי אפשרעקן ,דארף מען זיי דאס געבן ביסלעכווייז ,און יעדנפאלס
דארף דאס זיין די הויפט מטרה און ציל.
אזוי ווי דער טשעק איז ארויסגעשיקט און אנגעקומען אין די טעג פאר פסח ,האב איך דאס איבערגעגעבן העלפט פארקן פאנד פון מעות-
חטים און העלפט פאר אונזערע מוסדות חינוך פאר מיידלעך אין מאראקא אויפן נאמען פון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע -
אהלי יוסיף יצחק ליובאוויטש ,לזכות פון אייער ניי  -געבארענער טאכטער תחי' לאורך ימים ושנים טובות.
בייגעלעגט א מכתב כללי לפסח ,וואס דער תוכן איז גילטיק אויף א גאנץ יאר.
בברכה.
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חלק ה

א'תקיח
ב"ה ,כ"ז ניסן ,תשי"ב
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה חיים זוסיא שי'
שלום וברכה!
במענה על מכ' מאדר וי"ד ניסן:
 ...ב( במענה על שאלתו בנוגע לרשת אהלי"י ,הנה זה מכבר כתבתי לאגודת חב"ד בתל אביב ,ע"ד הנחיצות לסדר הענין דזרם בלתי
זרמי )במענה על מכ' אחרי הביקור שלהם אצל הרב כהנא( ובטח נגשו כבר לפעולות ,ותקותי שבאם ישתדלו במרץ רב המתאים יצליחו
בזה ,ובטח כבר נודע לו ג"כ ממכתבי הנ"ל ,בכל אופן מהנכון לעשות הכנה הדרושה בענין הרשום וכו' אשר כפי מכתבו צריך להיות זה
בחדש סיון הבע"ל.
ג( בנוגע למה שכותב שיש מעוזריו העובדים כנראה רק מצד קבלת עול ובמילא חסר אצלם המרץ הראוי ,הנה שמענו בזה כמה פעמים
בהוראה לעסקנות צבורית "אז מען וויל אז יענער זאל ארבעטען ,צריכים לתת לו מקום לצמיחה וגידול" זאת אומרת אשר לכל העוזרים
בדבר צריך לת להם אפשרית לחוות דיעה ג"כ בנוגע למהלך העבודה ולהראות היזמה  -אינציאטיוו  -שלהם ,שלא יהיו רק כמו ממלאים
פקודות אחרים וכו' וכו' ומובן שאין צריכים לקפוץ מקצה אחד לקצה השני שיגרום אנארכיע בהעבודה ,אבל בטח יש למצוא הדרך
המיצוע ,שיתייעצו כולם יחד בנוגע להעבודה ,וכיון שכל אחד מחווה על כל פנים דעתו ,הנה גם אם יהיו פרטים שיפסקו ברוב דיעות נגד
המחווה דעתו ,הרי בכל זאת תהי' לו השביעת רצון ששמע את הטעמים ,ועכ"פ ידע את הנימוקים שבשבילם דחו אותה ,וד"ל ,כי קשה
להאריך בענינים כאלו התלוים באופי האנשים הצריכים לעבוד יחד בענין אחד ,ותקותי שישמיעני בשורה טובה שהסתדר הענין גם בזה.
ד( בנוגע לשאלתו ,איפוא לקבוע המרכז של רשת אהלי"י ,הנה המקום המתאים לזה עכ"פ עתה ,הוא בתל אביב ,ובטח ידוע לו
מפתגם הבעש"ט :והי' ראשיתך מצער  -ועל ידי זה  -אחריתך ישגא מאד.
ה( בענין הצרוף דעוד צעירים לעבודה ,הנה אין רצוני לקרוא מכאן בשם ,כי ענינים כאלו צריכים לעשות ברצון הטוב ,הן מצד אלו
הנמצאים כבר בהעבודה ומהם כבודו שי' והן אלו שברצונם לספחם להעבודה ,משא"כ באם יהי' דרך פקודה מלמעלה ,וכאמור  -אם
יתדברו עם הצעירים ויודיעוני מי מהם הם ,אז אחווה דעתי עד כמה שראוים הם לזה.
ו( כותב שהמגבית לטובת אהלי"י ,עדיין לא הותחל ,אבל אינו כותב הטעם על זה.
ז( מוסג"פ איזה סקריפט ,שיוכלו לשמש בתור תשלומין ובמילא לעזר להם במקצת מן המקצת במחסור הכספי הנרגש ברשת דאהלי"י.

Notes:
מו"ה חיים זוסיא :ווילימובסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל א'שפב ,ובהנסמן בהערות שם:.
מכבר כתבתי :ראה לעיל אגרת א'תעב:.
חלק ה

א'תקכד
ב"ה ,כ"ז ניסן ,תשי"ב
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר זלמן טובי' שי' הכהן
שלום וברכה!
קבלתי מכתבו מערב חג הפסח ,ובנוגע לשאלתו בענין הרשת דאהלי"י ,הנה זה מכבר כתבתי לאגו"ח בזה לזרזם בענין הארגון דבתי
ספר דזרם בלתי זרמי ,ובטח כבר ידוע לו על אתר מהנעשה בזה.
ב( בדבר שאלתו אם ילמדו באהל"יי גם ילדות ,ואם יתעסק גם בגן ילדים ,הנה בפרינציפ נכון הדבר ,אבל מפני סדר העבודה אין כדאי
לע"ע ,וכאשר שלב הראשון יתחזק אז יתחילו בשלב השני היינו בענין גן לידים וילדות ,ואם כבר הענין באופן כזה שלא יפריע השלב
השני להראשון יש להתחיל גם בזה...
בברכה.
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Notes:
מוה"ר זלמן טובי' :אבלסקי:.
חלק ו

א'תקנו
ב"ה ,י' אייר תשי"ב
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' עוסק בצ"צ
מוה"ר מיכאל שי'
שלום וברכה!
בהמשך למכתבי הקודם ,הנני בזה עוד בשאלות דלקמן:
א( האם נתקיים בגערסיף הפטור להתלמידים מלבקר את בית הספר בימי הש"ק ,ומובן אשר צריך להתאמץ בזה ,כיון שהחלישות
במקום אחד עלולה להחליש הענין גם במקומות אחרים.
ב( מה נעשה ע"ד הספרי' ,הסברא שתהי' בבית ועד העיר ,אף שמעלה יש בדבר שיחדרו עי"ז לשם ,אבל בכ"ז נחוץ יותר שתהי'
באיזה מקום השייך לאהלי"י כדי שגם זה יכנס בפעולות אהלי"י ופרסומי העבודה ,ובמילא יש לקוות שעי"ז יתקרבו בע"ב ויומשכו עוד
תלמידים וכו' ובכלל צריכה להיות המטרה אשר הישיבה בפרט ואהלי"י בכלל יהיו לא רק בתי חינוך ותו לא מידי ,אלא ג"כ מקומות
שמשם יתפשט חיזוק בכל עניני יהדות שבמקומם וסביבותי' .מובן שכ"ז צריך להעשות באופן דיפלומטי.
ג( אתענין לדעת אם קבל כבר הספרים באנגלית שכתב אודותם זה מכבר ,וכן אם יש מקום שיהיו ספרים אלו ג"כ בהספרי' ,או שזה
עלול לגרום איזה קלות ונטי' ללימודים שאינם במחיצתנו...
ה( בנוגע לשאלתו ע"ד הבלאנק ,הנה יש להוסיף שם גם ע"ד בתי ספר לנערות ,ובנוגע לשאלתו אם להדפיס ג"כ הכתבת דכאן ,הנה
מפני שינוי הרוח במדינתם בענין היחס למדינות אחרות והחילוקי דיעות שבזה ,חוששני קצת אם יהי' זה מודפס באופן קבוע עד שיתברר
המצב ,אבל יכול הוא לעשות חותם או גם להדפיס פתקאות אשר הכתבת שלי היא וכו' ,ולצרף פתקא זו להמכתבים אשר לפי דעתו
צריך לצרפן להם.
ו( בנוגע לשאלתו ע"ד שהוצאי על המקוה וכו' ,לא הי' הסכמה ע"ז מהלשכה ,הנה מפני הסדר שכ"כ השתדל בזה כ"ק מו"ח אדמו"ר,
הנה כל ענין שאינו נמצא בתכנית העבודה ,צריך הוא שקול הדעת של איזה אנשים ,ולא דן יחידי ,ובמילא גם ענין סיוע אם לבנין או
לתקון מקוה שאינו נכנס ישר בעבודתינו ,כ"א בעקיפין )כנ"ל באשר אם נמצא מוסד ליובאוויטשי באיזה מקום צריכה להיות ניכרת
פעולתם בכל הענינים דיראת שמים( ,הרי סו"ס כדאית היא שהיתה ההוצאה ,אלא שלמנוע בלבול הסדרים נחוץ הי' שיודיע מקודם
להלשכה או לכאן ואח"כ להחליט בזה ,אבל כיון שעשה עשוי ובטח כבר הכניס זה הסכום בהוצאות המאושרת ע"י הלשכה.
ז( באחד ממכתביו מזכיר ע"ד העתקת השמועסין לצרפת ,ואם הדבר אפשר הוא ובפרט כמ"ש בא' ממכתביו שאינו קשור בהוצאות או
רק הוצאות קטנות ביותר ,אזי כדאי להתענין בזה ,ובלבד שיהי' איש אחראי לבדוק ההעתק ,וכן אם באפשרי לשלוח לכאן הגליונות
לביקור לאחרי שיסודר הזאץ וקודם שיודפס היינו שעוד תהי' האפשרית לתקן אם ימצאו שגיאות ,מובן שבאם יבוא הדבר לפועל ,צריך
להיות נעשה מחוברות השמועסין דשנים שעברו ,כדי שתופיע החוברת בחדש המתאים ,היינו שיקחו חוברת משנים שעברו מכשני
חדשים לפני זמנה ,ואז בטח תופיע החוברת בעתה ובזמנה.
ח( בדבר שאלתו אם כדאי לעשות בי"ס לנערות במכנז ,הנה בודאי נכון הדבר ולא רק במכנז אלא גם בשאר המקומות ובפרט ובדיוק
שלא יהיו ביחד עם הנערים ,היינו לא רק שלא ילמדו בחדר אחד ,אלא שלא ילמדו ג"כ באופן שהכניסה ויציאה להבנין יהי' דרך שער
אחד ופתח אחת ,ומה טוב אם רק באפשר שיהיו גם בבנינים נפרדים ורחובות ,כי הזהירות ]ב[ענינים כמו אלו ,הריבוי בזה הרי זה
משובח...
בברכת הצלחה בעבודתו.

Notes:
מוה"ר מיכאל :ליפסקר אגרות נוספות אליו  -לעיל א'תקמז ,ובהנסמן בהערות שם:.
למכתבי הקודם :דלעיל א'תקמז:.
הספרי' :דלעיל ח"ה אגרת א'ער:.
מהלשכה :לשכת הפליטים באירופה:.
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חלק ו

א'תקנט
ב"ה ,י' אייר תשי"ב
ברוקלין.
הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
זוסיא שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבם בו מודיעים שנבחרו מטעם אגודת חב"ד וצעירי אגודת חב"ד ורשת אהלי"י ,להשתדל בדבר הרחבת המוסדות
שבהזרם בלתי זרמי) ,וקצת פליאה בעיני על שלא נתקבל פרטי-כל רשמי מאסיפה זו כמו שהי' המנהג עד עתה( הנה באתי בשתים:
א( כיון שלע"ע הענין נוגע רק למוסדות ליובאוויטש ,הרי לכאורה אין לעשות מזה שאלה חדשה וענין חדש ,כ"א סניף למה שהורשה זה
מכבר היינו שמענתם צריכה להיות  -ואולי גם לא בתורת מענה ,אלא בהודעה בפשיטות שכיון שזה איזה שנים שקיימים מוסדות
ליובאוויטש בזרם בלתי זרמי ,והם בלוד ובספריא הנה כמו כל דבר חי הצומח ומתגדל ,נתגדל ג"כ חוג מוסדות ליובאוויטש ,ובמילא
מייסדים עוד מוסדות חינוך במקום פלוני ופלוני ,ומובן מעצמו שיש להם כל אלו הזכיות שהיו להמוסדות שנתייסדו לפני שנתיים ,כיון
שמיסדיהם הם אותה הקבוצה עצמה והטעמים שוים בשניהם ,וכשיציעו הענין באופן כזה ,הרי תועלת כפולה בזה ,א( אין זה נותן מקום
לשקו"ט אם ליתן הרשיון ,ב( אין זה נוגע כלל וכלל להמצב הכללי והפלוגתא שבענין החינוך עתה  -מאחורי הפרגוד  -בין משרד החינוך
והשרים החרדים ,כיון שאין הם מחדשים דבר ,אלא מוסיפים עוד איזה מוסד בהמשך להמוסדות הקיימים מכבר.
ב( אם יתראו עם מר שזר שי' הרי בטח ישתפו עמהם עכ"פ אחד מאלו שכבר דברו עמדו בענין זה והבטיח לסייע להם בזה ,ומובן אשר
טוב יותר שיתראו עם מר שז ר שי' קודם שידברו ע"ד הענין באופן רשמי עם המוסד שבידו ההחלטה הרשמית בזה,
כפי השמועה יסע מר שזר שי' מאה"ק ת"ו בשבועות הקרובים ,ולכן כדאי למהר בדבר ,נוסף על הטעם שבעוד שלשה שבועות מתחיל
הרשום וכו'
בברכת הצלחה בעבודתם בקודש.
זה עתה נתקבל מכתבם מו' אייר ,והברקתי בהתאם להנ"ל .וז"ל" :במענה למכתבם לדעתי יציעו יסוד המוסדות חינוך החדשים
כהמשך למוסדות חינוך חב"ד הקיימים ומאושרים מכבר כבלתי זרמי .בברכה".
 ...ג( בהתאם לזה תקותי שלא יהיו אצלם קישויים וירשום לפתוח מוסדות חינוך בעוד איזה מקומות .ובטח יקויים גם בזה דיוק
הבעש"ט :והי' ראשיתך מצער ועל ידי זה ואחריתך ישגה מאד.
ד( מוסג"פ סקריפט ע"ס נון שקל השתתפותי בהוצאות הכרוכות בהנ"ל...
בברכת הצלחה
מ .שניאורסאהן
עתה נתקבל מכתבם ובו מענה על קצת שאלותי ובטח יבוא המשך.

Notes:
מו"ה דוד שי' :חנזין .אגרות נוספות אליו  -לעיל א'תקנח ,ובהנסמן בהערות שם:.
מוה"ר מאיר שי' :בליזינסקי:.
מוה"ר זוסיא :ווילימובסקי .אגרות נוספות אליו  -לעילח"ה א'שפב ,ובהנסמן בהערות שם:.
הזרם בלתי זרמי :ראה לעיל אגרת א'תקלה ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן אגרת א'תקעד:.
דיוק הבעש"ט :ראה לעיל ח"ג אגרת תקנט ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן א'תקצז:.
חלק ו

א'תקסז
ב"ה ,כ' אייר ,תשי"ב
ברוקלין.
הנהלת רשת אהלי"י אשר באה"ק ת"ו
שלום וברכה!
במענה על מכתבם מיום ה' אמור ,בו מבארים ע"ד האספה די"ג אייר וכן אשר פנו לאגו"ח ע"ד אמצעים עוזרים בהרישום וכו' ובטח
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בינתים כבר נתקבל מכתבי מענה על מכתבם ,ובכ"ז אבוא עוד הפעם בביאור כוונתי ודעתי:
אשר אין מההכרח לכבוש תומ"י את כל המעברות וכו' אלא הנחוץ הוא להקים יסוד חזק של הנהלה ורשת )לערך עשרה חדרים( ,וכמו
שמסרתי בע"פ ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר משה שי' גורארי' ,הנה יש להתחיל ביסוד האהלי"י באותן
המקומות ,שאו שישנו כבר בשם לחב"ד איזה אחיזה היינו שאנ"ש דרים בסמיכות מקום ועאכו"כ אם נמצאו בסמיכות ללוד או הכפר וכו'
או במקומות כאלו שישנו בשם חומר טוב ,היינו בחורים כאלו שיש תקוה שיכנסו בהקדם לאחת מישיבותינו ,או שיעשו מהם משפיעים
ומנהיגים וכו' ובמילא זה יהי' להם איזה הוראה ע"ד המקומות אשר להם הקדימה ביסוד אהלי"י.
מובן אשר מ"ש הנני המספר עשרה ,אינו בדיוק ויכול להיות יותר מזה או פחות ,ולא באתי אלא להורות שלע"ע הנה הכמות אינו נוגע
כ"כ ,וכמ"ש מכבר אין כדאי לעשות רעש ולהגדיל הכמות  -כדי להקל השגת כל האמצעים והענינים הנצרכים לזה כמו רשיונות וכו' מבלי
התנגדות חוקים כאלו שיראו מהתפשטות ליובאוויטש ביותר.
על מה שיש לדייק הוא ,שבאלו המקומות שייסדו ,יתנהל הענין באופן המתאים שיוכל לשמש דוגמא ,ושיכשיר את המוחות להגדלת
הרשת ,היינו שישבעו רצון ההורים והתלמידים כו'.
מובן שאי אפשר לוותר משום טעם זה על הנקודה עיקרית ,היינו שלעצמם בחשאי צריכים לדעת שסוכ"ס הכרח שישתדלו שהתלמידים
יהיו חסידים ובמילא צריך להעשות הדבר בכיוון לזה ,אבל בענין הסדר ,טיב החינוך ,הנקיון וכו' הנה לפעמים כדאי לוותר על הריבוי
בכמות ,ובפרט בשביל ריבוי האיכות.
קשה לבאר ולפרט כל הפרטים ,כי זהו דבר שנקבע על אתר וצריכה להיות החלטה מתאימה לתנאי המקום ,והשי"ת יצליחם בהצלחה
מופלגה למעלה מדרך הטבע להגדיל תורה ולהאדירה במספר התשב"ר ולהעלותן מעלה דמעלין בקדש.
בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
חלק ו

א'תקפד
ב"ה ,כ"ה אייר ,תשי"ב
ברוקלין.
שלום וברכה!
בעתו קבלתי מכתבו מג' אייר ,ובינתים בטח הגיע המענה שלי על שאלתם שנשלח ע"ש הנהלת הרשת ובמילא גם הוא בתוכם.
ומ"ש בענין מצבו הפרטי והדוחק בפרנסה ,הנה גדול זכות התעסקותו בעבודה הקדושה דיסוד והרחבת רשת אהלי"י ליובאוויטש אשר
הם ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,נשיא דורנו ,להשפיע לו ולכל ב"ב שי' המצטרך להם בגשמיות וברוחניות ,וכמ"ש
אם בחקותי תלכו ופרש"י שתהיו עמלים בתורה גו' ונתתי גשמיכם בעתם ,ואי' הפי' ע"ז בספרים שכל ענינים הגשמיים ינתנו ועוד זה
שיהי]ו[ בעתם ,ויה"ר מהשי"ת שיראה זה גם בעיני בשר ובקרוב ממש.
בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות לו ולכל חברי ההנהלה שיחיו.
חלק ו

א'תריז
ב"ה ,ג' סיון ,תשי"ב
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מוה"ר מיכאל שי' שד"ר
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מג' במדבר:
א( כנראה ממכתבו הנה מפחד הוא פחד שוא שיש מי שרוצה לבטל או עכ"פ להחליש את הישיבה במכנז ,אין חשש זה כל יסוד ,כי אף
שמכמה טעמים ובכללו הטעם שכותב במכתבו ,מוכרח להיות מוסד מטעם ליובאוויטש בקסבלנקה ,מקום לשם באים תיירים ובאי כח
מוסדות שונים מאה"ב ,אה"ק ת"ו מאירופה וכו' ,אבל בכ"ז המוסד היותר גבוה ,היינו עיקר הישיבה אצ"ל בקסבלנקה ,מפני תנאי
המקום ,ותפקיד זה יהי' על המוסד במכנז ,ויה"ר שיתחזק ביראת שמים ,וואס צו גוט איז ניטא קיין שיעור ,ובמילא כפ"ע היר"ש
מבטלין ממנו יראת בשר ודם.
ב( במ"ש שישנם מקומות שבטל התיקון וההשתדלות לפוטרם מהבת"ס בש"ק ,הנה חבר שאינו מודיע יותר פרטים בזה ,ובטח יגיעוני
הידיעות בזה  -כמו שכותב במכ'  -מהר"ש שי'.
ג( בשאלתו אם בזמן החופש כשייסדו בית רבקה ,יסדרו שם גם לימודי חול ,הנה לדעתי כיון שישנה הטענה מיוחדה שזהו זמן חופש
ומוסד חדש ,ובמילא אין להרבות בהוצאות ,ולכן התחילו בלימודי קדש בלבד ובמשך הזמן וכו' ובמשך חדשי הקיץ יהי' בידם לברר הענין
כדבעי ,אם מוכרח הדבר גם ללימודי חול אם לא אבל בכ"א לא להתחיל בזה ,כי בענינים כמו אלו קשה יהי' לבטל הדבר אח"כ גם אם
ירצו...
ו( אתענין לדעת יותר בפרטיות בנוגע להמקואות של הספרדים אם נהגו באיזה קולות מיוחדות שאינם מקובלים אצלינו) ,בהנוגע לבנין
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המקוה ואופנה(...
ז( בנוגע לשאלתו אם ליתן הסכום י"ד אלף לתקן המקוה בהכפר ,הנה בכלל אין כדאי להרגיל הדבר ,שלוקחים אנו ע"ע את כל
ההוצאות של איזה ענין שיהי' בעיר או בכפר ,ובכל דבר ודבר יש לשתף בההוצאות ג"כ את תושבי המקום ,אלא שבכל מקום ומקום לפי
ערכו ,יש לקבוע את מספר האחוזים )פראצענטען( שלוקחים ע"ע אנו ,והחלק שעל תושבי המקום לתת...
ט( אקוה אשר ימים אלו בא למדינתם שלוחי האברך הרה"ג וו"ח אי"א מו"ה שלום שי' חאסקינד ,ומתאים למכתבי מכבר ,ינצלו
)אויסניצין( את שהותו במרוקה באופן היותר פעיל לרומם את רוח התלמידים באהלי"י ולחזק התקשרותם לתורת החסידות דרכי
החסידות ומנהגי החסידות.
י( בטח גם על להבא יכתוב בפרטיות ע"ד כל הענינים וכבר ארז"ל שאין לקצר במקום שאמרו להאריך.
בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולהצלחה בעבודתו בקדש.

Notes:
מוה"ר מיכאל :ליפסקר .אגרות נוספות אליו  -לעיל א'תקמז ,ובהנסמן בהערות שם:.
מהר"ש :מה"ר שלמה שי' מטוסוב:.
למכתבי :דלעיל א'תקמו:.
חלק ו

א'תרכב
ב"ה ,ג' סיון ,תשי"ב
ברוקלין.
הנהלת כולל חב"ד,
ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
במענה על מכתבם מי"ז אייר בו מודיעים ע"ד הגדלת והתפתחות מפעל "גמ"ח קרן נחום דוב דענבערג שע"י כ"ח" ובחרו בהנהלה
מורחבת ,הנה יה"ר מהשי"ת אשר תהי' עבודתם גם מכאן ולהבא בהצלחה ,ובהצלחה הן מצד המפעל והן מצד הלוים ,וכמרז"ל גדולה
גמ"ח יותר מן הצדקה ,שגמ"ח הוא גם לעשירים ,ובטח שמים לב ביחוד לעזר במקרים כאלו שעוזרים להלוה לסדר מקור פרנסה קבוע,
אשר אז כדאי לוותר על איזה מדרישת המפעל מאת הלוה ,ובלבד להושיט עזר להעשות לחי מפרנס את עצמו.
ומובן גודל ערך הגמ"ח גם מזה ,ששלשת האבות שאברהם הוא בקו הגמ"ח ויצחק קו העבודה ויעקב יושב אהלים תורה שבכתב
ותושבע"פ ,הנה הראשון בהם הענין דגמ"ח ,אברהם הגדול בענקים ,ויה"ר מהשי"ת אשר ע"י שנדבק בדרכיו שמה הוא ג"ח אף אתה
גמ"ח הנה נזכה לקבל את התורה תורת חסד בשמחה ובפנימיות.
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חי,א ע'  ,992והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
חלק ו

א'תרמט
ב"ה ,י"ט סיון תשי"ב
ברוקלין.
הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד,
ד' עליהם יחיו.
שלום וברכה!
מכתבי הקודם בהנוגע להשיחה עם הד"ר שפירא ,בטח כבר נתקבל ,ומאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ו אייר וג' וי"א סיון עם המצורפים
אליהם.
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ב( ראיתי במכ' שזה כשנתיים שהציעו להם הלואה מהסוכנות ,וכותבים הם שלא השתמשו בזה ,ואתענין לדעת פרשת הדבר.
ג( כפי המובן ממכתב הקודם וממכתבם עתה ,הנה בענין הלואה דעתה של הד' אלפים לירות  -יש למהר בזה.
ד( במ"ש שתי סברות באופן הבנין ,אם להקים צריף או בנין על הגג או לחבר שני הבנינים העומדים בשכונת הרכבת הנה ,לכאורה,
הסברא השני' יש לה מקום יותר מהראשונה .ובכלל  -אז מען שטעלט זיך ברייטער העלפט השי"ת .ובפרט כשמתחילים בנין בפועל,
אלא שחסרים אמצעים לגמור אותו ,הרי בנקל יותר תהי' האפשריות לקבל עזר נוסף בצורת הלואה ,או גם באופן יותר טוב .ובטח גם
בהסכום שיקבלו עתה )ואולי יעלה בידם לפעול ,שיתנו להם ההלואה גם דהארבעת אלפים שמאז( ,הרי גם בבנין סכום זה אפשר
להשתמש ,עכ"פ בחלק ממנו ,עוד קודם שיגמר כולו.
ה( בענין המקום בשביל הבי"ס לתורה ומלאכה בהכפר ,אם להעמידו בתחלת הכפר או בסופו ,הנה כפי שמתארים המצב ,יש להעמידו
בתחלת הכפר ,שזה יהי' ניכר יותר ,ועוד כמה קולות שבזה כמו שכותבים במכתבם .ועיקר העיקרים  -שזה קרוב יותר אל הפועל ,היינו
שסו"ס יתחיל בפו"מ ללמוד וכו'.
ו( במענה על שאלתם :הנה כבר כתבתי דעתי מכבר ,שצ"ל בי"ס הנ"ל במקצוע כזה שיש לקוות ממנו פרנסה באה"ק ת"ו .וכמדומה,
שענין הדפוס ונגרות וכיו"ב מתאים לזה.
וכבר מסרתי ע"י הרה"ח הרמ"ג שי'  -כשהי' כאן  -שיש לשלול בי"ס במקצוע עלעקטרי וראדיא וכיו"ב.
ז( בדבר שאלתם אם לצרף את הבי"ס למלאכה עם ההצעה דבי"ס חקלאי מעליית הנוער ,הנה חשש גדול בדבר שתכנית אחת תבלבל
את השני' ,ותעורר ,בין המוסדות שצריכים לתמוך בדבר ,מי בראש ,וכו' .ולכן ,מפני כל הטעמים ,יש לשלול סברא זו במצב הדברים
כמו שהם עתה .אלא שבעולם המחשבה )ולא בעולם הדבור לזולתו אפי'( יכולים לעיין בהשקו"ט בסברא זו ,שכאשר יהיו כבר שני
הענינים הנ"ל או עכ"פ אחד מהם בפו"מ ,אולי לדון אז עד"ז ,בענין קישור בין שני הבת"ס באופן ובאותן הענינים שנר לאחד נר למאה.
אבל אכפול סברתי ,שאם יציעו ויתחילו לדבר בענין צירוף שני בת"ס הנ"ל ,הרי יש מקום לחשש שיאחזו )אנכאפען( בסברא זו כאמתלא
לדחות את שתי ההצעות גם יחד לעולם העיוני ,שאינו שייך לפועל.
ח( בענין שם להמוסד ,הנה ,לע"ע ,אין כדאי להתקשר )בינדען זיך( בשם קבוע .ויש להשאיר מקום פנוי בזה ,ויקרא רק בשם בי"ס
לדפוס או לנגרות וכו' אשר על-יד ישיבת לוד .דלכאורה אי כדיא לפרט השם תו"ת ,כי אז תהי' סתירה בעניני המגבית לצורך בי"ס זה
והמגבית בשביל תו"ת .וד"ל.
ט( נהניתי במאד ממכתבם המפורט ,לפ"ע ,בענין מצב הישיבה באיכות ובכמות ,ואשר ,כפי כתבם ,נתעלה מדריגת הישיבה באיכות
בערך מה שהי' עד עתה .וכן נהניתי לקרות במכתבם ,אשר שולחים תלמידים לקחת חלק בעסקנות חב"ד ,וביחוד בהפצת המעיינות
חוצה .ובטח גם להבא ימשיכו בזה ,כמובן באופן אשר התלמידים ידעו ,אשר תפקידם ושליחותם היא ללמוד תורה ,תורת הנגלה ותורת
החסידות ,אלא שמפני צורך השעה ופקוח נפשות ממש ,מוכרחים להקדיש מזמנם ולהתעסק בהצלת נפשות ,און די הארץ דארף זיין וויי
טאן אויף דעם .ועל המשפיעים ביחוד להסביר את זה להתלמידים העסקנים ,אשר דורשים מהם שתי הקצוות ,ששולחים אותם
להתעסק ולעבוד בזה באמונה ובהשתדלות היותר אפשרית ,וביחד עם זה צריכים הם ,התלמידים ,להביט ע"ז כעבודה שאינה תכליתם,
ללא דרישת הזמן דעקבתא דעקבתא דמשיחא .ויותר ממ"ש כאן בודאי יסבירו בזה לכל התלמידים שיחיו.
י( מוסג"פ איזה סקריפס בקשר עם העסקנות צבורית שמתעסקים בה תלמידי הישיבה.
יא( מסיימים הם במכתבם ,שעד עתה לא הי' רגילים להודיע בפרטיות ועתה מצאו לנחוץ לעשות ,הנה חבל שלא עשו זה מקודם,
ובמילא שאין להתנצל על מה שעושים כזה עתה.
בטח יתנו ,בתור הלואה ,להרשת דאהלי"י את הצריף שלהם ,כיון שהזמן גרמא.
לא כיוונתי ,שיקחו ע"ע חלק המוטל על אגו"ח להשתדל בנוגע לישיבתם ,אלא ורק שיזרזו אותם וכו'.
בברכת הצלחה בעבודתם הקדש ,ושיזכם השי"ת לבשר בשו"ט בכל הענינים לעתים תכופות,
מ .שניאורסאהן

Notes:
חלקה נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע'  444והושלמה ע"פ צילום האגרת:.
כבר כתבתי :לעיל אגרת א'תקלג:.
הרמ"ג :ה"ר משה גורארי':.
חלק ו

א'תשב
ב"ה ,י"ג תמוז ,ה'תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
שלמא רבא להאי גברא רבא הרה"ג והרה"ח
מירקאדו בן מלכא
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שלום וברכה!
בעתו קבלתי מכתבו ,ונהנתי לשמוע מהתענינותו הטובה במוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש.
וגדול זכותו הקדוש של המייסד הגדול אשר בשמו דוגלים המוסדות הנ"ל ,הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,צדיק יסוד
עולם ,להביא ברכה והצלחה לכל המשתתפים בעבודת הקדש דמוסדות קדושים אלה ,כי יוסף הוא המשביר לכל הארץ ,ויצא יצחק
לשוח בשדה לפנות ערב ,עת שהקליפות וסט"א מתגברים ,הי' לא תהי' ,ורוצים להחשיך הארת שמש ומגן הוי' אלקים .וארז"ל לשוח
אין שיחה אלא לשון תפלה ,תפלה ל' התופל כלי חרס ,המתקן ומחבר כלי חרס עפר מן האדמה לבוראם אביהם שבשמים.
תפלתי ותקותי אשר זכותו יעמוד לנצח לכל המסייעים בפעולות הקדושות.
ובטחוני חזק אשר כהדר"ג שליט"א וכל המסתופפים בצלו ,כמאז כן עתה ,ובפרט לימים הבאים ,יושיטו יד עזרה בכחות הנעלים שחנן
השם יתברך ויתעלה את כל איש מנהיג בעדתו ובקהלתו.
ואמר מלכא  -מלכי רבנן  -עקר טורא ,טורא דגבה בין ישראל לאביהם שבשמים בעונותינו בזמן הגלות החשך כפול ומכופל ,הצפוני
אשר צדיקים נדמה להם כהר ,ובסייעתא דשמיא ,יהי רצון אשר בעגלא דידן ,יקויים היעוד ומלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים,
ועין בעין יראו בשוב ה' ציון על ידי משיח צדקנו ,במהרה בימינו אמן.
בברכה וכבוד.
חלק ו

א'תשלא
ב"ה ,כ"ג תמוז ,ה'תשי"ב
ברוקלין.
כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א יושב על
ראב"ד דק"ק ראבאט יצ"ו
שלום וברכה!
יקרת אגרתו קבלתי ,ונהניתי לקבל פ"ש מעבודתם הטובה של המוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש הדוגלים בשם כ"ק מו"ח אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,צדיק יסוד עולם ,יוסף הוא המשביר לכל הארץ ,ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ,עת שהקליפות וסט"א
מתגברים ,הי' לא תהי' ,ורוצים להחשיך הארת שמש ומגן הוי' אלקים .וארז"ל אין שיחה אלא לשון תפלה ,תפלה ל' התופל כלי חרס,
המתקן ומחבר כלי חרס עפר מן האדמה לבוראם אביהם שבשמים.
תפלתי ותקותי אשר זכותו יעמוד לנצח לכל המסייעים והמשתתפים בפעולות הקדושות .ובטחוני חזק אשר כהדר"ג שליט"א וכל
המסתופפים בצלו ,כמאז כן עתה ,ובפרט לימים הבאים ,יושיטו יד עזרה בכחות הנעלים שחנן השם יתברך ויתעלה את כל איש מנהיג
בעדתו וקהלתו.
ואמר מלכא  -מאן מלכי רבנן  -עקר טורא ,טורא דגבה בין ישראל לאביהם שבשמים בעונותינו בזמן הגלות החשך כפול ומכופל ,הצפוני
אשר צדיקים נדמה להם כהר .ובסייעתא דשמיא ,יהי רצון אשר בעגלא דידן ,יקויים היעוד ומלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים,
ועין בעין יראו בשוב ה' ציון על ידי משיח צדקנו ,במהרה בימינו אמן.
ובמענה על שאלתו להודיעו אם אפשר למצוא בארצות הברית ספרי בית יוסף וגם ספר הרמב"ם ומחירם במטבע המדינה ,הנה הטור
בית יוסף קשה להשיג ,אבל השלחן-ערוך )חלקי אה"ע ,חו"מ ואו"ח( יש להשיג במחיר של  44דולר ,והיו"ד במחיר  03דולר לערך,
והרמב"ם במחיר  65דולר כל זה אצל המוכרי ספרים כאן .מכיון שכהדר"ג שליט"א כתב שנחוצים להם ארבעה איכסמפלרים ,הנה אם
יכבד עליהם לשלם בעד כלם ,אצוה למשרד המרכז לעניני חינוך לשלוח חנם בתור תשורה אחד מהארבעה איכסמפלרים ,אם אקבל
מכ' עד"ז בהסכמה.
בברכה וכבוד הראוי.

Notes:
כבוד ...דאנאן :אגרת נוספת אליו  -לעיל ח"ג תרעז:.
חלק ו

א'תתלט
ב"ה ,י"ג אלול ,תשי"ב
ברוקלין.
הנהלת רשת אהלי"י באה"ק ת"ו
ד' עליהם יחיו
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שלום וברכה!
במענה על מכ' מער"ה ואדר"ח אלול ,הנה על חלק משאלותיהם כבר נענו במכתבי הקודם אשר בטח נתקבל ]ב[עתו ,ויאשרו קבלתו,
וכן יענו על השאלות אשר בו.
ב( בנוגע למ"ש בענין הרשום שלהם בלוד ,הנה כיון שמוסיפים במכ' שזה רק עתה שנסגר ביה"ס של זרם אגו"י שהיו בו קל"ה תלמיד,
הנה יש להזהר ביותר שלא יוציאו קול ,שהם האשמים בדבר ,אם אפי' אין כל יסוד לזה ,ובפרט אם יש איזה יסוד לחשש זה ,ומה
שהציעו להם שינהלו הלימודים בלי פרסומות ,הנה איני מבין מה יהי' בהחזקת הת"ת שם ,אם יתנו להם עכ"פ באופן בלתי רשמי
האמצעים הדרושים וגם אז ,הרי כיון שזהו באופן בלתי רשמי ,הרי מי יודע אם יהי' אומר וגם עושה אם לאו ,והרי פשיטא שבאם יתחילו
בדבר ,יהיו מוכרחים להמשיך בזה ואין כאן מקום להתנצלות שפלוני חזק בדבורו ,וכיון שת"ת זו דורשת אמצעים גדולים ביותר ,הרי יש
לעשות חשבון ,שבאמצעים כאלו אפשר לפעול גדולות יותר במקום אחר.
ג( בהתאם להנ"ל וכן בנוגע לשיטתי בכל מכתביי להנהלת הרשת ,להזהר ממחלוקת ולפירוש בכוונות צדדיות ביותר ,ה"ז מובן ג"כ
היחס שלי להישיבה במירון ,כי נוסף ע"ז שישיבה בכלל אינה שייכת להרשת  -ואולי כוונתם ג"כ לא בהרשת אלא בכלל במוסדות חב"ד
 ,אבל כיון שעד עתה היתה שייכת  -כפי מכ'  -להמזרחי ,ואם גם עתה אומר שימסרוה ברצון ,הרי אי אפשר לדעת מה יולד יום מחר,וקרוב לומר שאם יראו שהדבר מצליח ,יבואו בדרישה טענות ותרעומות וכו' ,וכבר הי' כזה שמתחלה אמרו שלא יקפידו ואח"כ כשהי'
קרוב לפועל או גם אח"כ שנגמר הדבר בפועל ,הרעישו והרעימו ,מובן מעצמו שאם אפשר לעודד את המנהלים דהישיבה שישתדלו
בהתפתחותה ,הרי גדול ענין ת"ת ביותר ,אבל לא לקחת הישיבה על שכמם ,ובפרט שכנראה עושים בשבילם פרסומות שהולכים לכבוש
את כל הארץ וחינוכה ,וידוע מרז"ל צלולה היתה החבית וכו'
ד( ואם כנ"ל ששאלתם היתה לא בשביל הרשת או בשביל איזה ישיבה מישיבותינו ,בבקשה למסור להאנשים השייכים לזה את חוו"ד
בזה.
ה( בשאלתם אם הת"ת דכפר חב"ד יהווה חלק מהרשת ,הנה איני מבין למה זה לעשות שינויים ,כיון שעד עתה היתה ביחד עם
הישיבה של הכפר וכן ג"כ על הגליונות שלהם ,היינו שכבר נתפרסם שזוהי ישיבה ות"ת ביחד ,אין להוציא הדבר מחזקתו ,וכן הוא בנוגע
להת"ת דלוד שהיתה עד עתה מעין מכינה לישיבת לוד כמדומה.
ו( נהניתי במאד מה שהפעם באו כולם עה"ח שרצוני לפרש בזה ,שזה ראי' ומופת ששורה השלום ביניהם ובטח יקוים מרז"ל שזה כלי
מחזיק ברכה ,ברכתו של הקב]"ה[ הקשורה עם ההצלחה למעלה מדרך הטבע.
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש וכוח"ט.
חלק ו

א'תתמ
ב"ה ,י"ג אלול ,תשי"ב
ברוקלין.
הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכ' מי"ג וכ"ב מנ"א ,וכפי הידיעה שקבלתי זה עתה מפריז ,הנה דברו שם עם מר ד"ר שפירא ,והוא אמר שכבר
דיבר עם מר פסמן בנוגע לבי"ס למלאכה ,ויעורר עתה עוד הפעם )כנראה אשר מר פסמן הי' בחו"ל ושם התראה עמו( .והנה כפי
הנראה יתעסק הדזוינט בבי"ס למלאכה בשבילם ובשביל ...ואם יהי' אצלם מסודר הענין כדבעי ,אזי יש תקוה שיהי' להם דין קדימה.
כפי הנראה אין להדזוינט תקציב כ"כ גדול ליתן את כל האמצעים הדרושים בשביל בי"ס למלאכה ולכן יתנו קמעא קמעא ומי שיישר
בעיניהם יותר ,הרי בטח יזכה קודם ,ולבשו"ט אחכה.
ב( מה שכתבתי שיש לשמור על ציור הישיבה שלהם ,לדעת שהיא ישיבה ולא תלמוד תורה ,הנה מה שעורר אותי לחשש זה הוא :א(
שנראה בהגליונות שנתוספו בזמן האחרון ,שגיל התלמידים הוא צעיר ביותר .ב( מה ששמעתי שיש סברא להכניס את הת"ת דאהלי"י
תחת הנהלתם ,ולכן הודעתי את דעתי בזה ,שאפילו בשנים כתקונם ובפרט שמביטים אחריהם בשבעה עינים ,יש להזהר שלא לתת
פתחון פה לאמר שענין הת"ת שלהם הוא העיקר ולימוד גפ"ת הוא המעט בכמות ,ובמילא זה ראי' ג"כ על האיכות וד"ל .בטח צודקים
הם בטענותם שבנקל יותר להשפיע על כמה סוגים ילדים אם יתחילו לחנכם בחינוך הרצוי בגיל רך ,אבל תמיד הי' חילוק בין הראוי
והאפשר ובמילא גם במצב זה יש להתחשב עם זה .פשיטא שאין כוונתי שיפטרו ח"ו את התלמידים שכבר נתקבלו ,ואפילו על להבא אין
דעתי שאין לקבל כלל תלמידים קטנים ,אלא אך גדולים ,וכוונתי היא רק זה ,שהריבוי באיכות ואפי' הריבוי בכמות צ"ל בתלמידים כאלו
שיעידו שזו ישיבה ,ופרטים בזה ה"ז תלוי בהתנאים על אתר ,ובמילא עליהם להחליט בכל פעם ופעם בזה ,והשי"ת יצליחם שיכוונו אל
הכוונה שבד"מ תהי' בזה הצלחה למעלה מדרך הטבע.
ג( בהזדמנות זו הנני להדגיש עוד הפעם את גודל הענין מה שמתעסקים בילדי תימן ,והתועליות שבזה אין לשער מראש.
ד( ימים אלו בטח יעלו לאה"ק ת"ו  -ע"מ לחזור  -העסקן מר יצחק אלמליח מקסבלנקה עם הרב טול]י[דנ]ו[ דמכנז ועוד ,הנ"ל הם
חרדים ביותר ומתעסקים לטובת מוסדות אהלי"י אשר במרוקה ...בטח יראו לו את המוסד שלהם ,וכדאי לכבדם ומרז"ל מצוה לפרסם
עושי מצוה ,ובטח יתייעצו בזה עם אגודת חב"ד ,למען יהי' הדבר מסודר בענין שיביא תועלת היותר גדולה.
ה( בטח ישנם כבר אצלם המשך בנוגע לבנין הצריף על הגג ,ונהניתי לראות במכתבם שנרגש התחלה לרחבות  -ברייטקייט  -שנוסף
על הנ"ל בקשו הלואה על חמרי בנין ג"כ ,וכשיגדילו הכלי למטה הרי בודאי ישפיעו כ"פ ככה מלמעלה.
ו( כשיהי' להם חדשות בטח יודיעו ות"ח מראש.
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בברכת הצלחה בעבודתם בקדש וכוח"ט.
נ"ב :מוסג"פ קטע מהר"ד דש"ק מברכים אלול ,ובטח יפרסמו בין התלמידים באופן המתאים.
חלק ז

ב'כח
ב"ה ,אדר"ח אדר ,תשי"ג
ברוקלין.
הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מוהרבא"ג שי'
שלום וברכה!
זה עתה קבלתי מכתבו מכ"ה שבט ...מובן מעצמו ,שלהעביר אחד המוסדות שלנו במרוקו כמו שהוא לאה"ק ת"ו ,אין לזה מקום כלל,
ולאידך גיסא איני רואה ג"כ תועלת לקבץ נערים מן החוץ ממוסדות אחרים ולסייעם בעלי' לאה"ק ת"ו ,שאין זה מתפקידו של
ליובאוויטש ,ומה שדברתי עם מר קול ,וכן הוא דעתי גם עתה הוא שהתלמידים במוסד שלנו אלו שיצטיינו באיזה פרט ,יש ליתן להם זה
בתור פרס ,שבהשתדלותינו ועל ידינו עולים הם לאה"ק ת"ו ולפרסם את זה באופן המתאים בין שאר התלמידים וכן בין יהודי מרוקו,
אשר ע"י הלימוד משך זמן באהלי"י מקבלים ג"כ האפשרות  -באם הנהלת אהלי"י תמצא לנכון  -לעלות לאה"ק ת"ו ,ובפרט שמר קול
אמר לי שאע"פ שנפסקה העלי' של זקנים ואינם מסוגלים לעבודה וכו' אבל הורי התלמידים שיעלו ,יתנו לההורים רשיון העלי' במשך
שנתיים...
ו( כתבתי למהר"ש שי' בנוגע לנתינת שמורה לעוזרינו במרוקו ובטח יראה לו המכתב ,ויטכסו יחד עצה בזה ,כן כתבתי להנ"ל ע"ד
הסידור שלעתים קבועים יודפס במכ"ע וירחונים במרוקו איזה ידיעות ,אם ע"ד עבודת חב"ד שם או עכ"פ בכלל ע"ד חסידות און דעם
ארום ,ובטח גם בזה ישתדלו למצוא עצה להדפסה ופרסום באופן המתאים.
ז( נודעתי זה לא כבר שמשך זמן התקיימה במרוקו חברה ושמה "דובב שפתי ישנים" והם הו"ל כו"כ ספרים ,ומהנכון הי' שישלחו מכל
ספרים אלו טופס אחד לכאן ,בתור תשורה ,איני יודע מי ,אם כת"ר או מהר"ש טוב יותר שיתעסק בזה להביא לפועל ,כמדומה שמראשי
החברה הוא הרב טולדני ממכנז והרב מהרש"ז הכהן מקסבלנקה ,ובטח על אתר יודעים זה ברור.
בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש אנ"ש שי' במרוקו.

Notes:
מוהרבא"ג שי' :מוה"ר בנימין אלי' גורודצקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ה א'תנח ,ובהנסמן בהערות שם ,לקמן ב'רא:.
שדברתי עם מר קול :כדלעיל אגרת א'תתקפה:.
למהר"ש שי' :מטוסוב:.
חלק ז

ב'סט
ב"ה ,י"א ניסן ,תשי"ג
ברוקלין.
מחות' הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
אבות מוה"ר אברהם יהודא שי'
שלום וברכה!
זה זמן רב לא קבלתי מכת"ר שי' כל מכתבים ,ובטח הוא כמנהג הנהוג בין אנ"ש שי' זה מכבר ,שכאשר הכל שלום אין מודיעים ,ויה"ר
מהשי"ת אשר תהי' הטובה בריבוי וכו' וכלשון רז"ל סוף אסתר רבה בכל המדריגות הנמנים שם ,ובכ"ז יכתוב מזמן לזמן להודיע טובות
איש לרעהו.
בהזדמנות זו נעים לי להביע תודתי תודתינו בעד השתתפותו ועזרתו בעסקנות חב"ד באה"ק ת"ו בכלל ולהנהלת הרשת דאהלי"י בפרט,
ובודאי למותר לבקשו להמשיך בזה גם על להבא ,כי כנ"ל זה לא רק תודתי אלא תודתינו היינו גם שלו ,וע"ד מאמר התנא שישו בני
מעי.
ולקראת ימי החג הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח כשר ושמח.
ולקיום היעוד המקווה  -כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ,בגאולתנו האמיתית והשלימה ,בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.
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בברכת החג.

Notes:
מוה"ר אברהם יהודא :חן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ו א'תרצט ,ובהנסמן בהערות שם:.
כמנהג הנהוג :ראה לעיל אגרת א'תתקמג:.
חלק ז

ב'עד
ב"ה ,י"א ניסן ,תשי"ג
ברוקלין.
ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מוה"ר עזריאל זליג שי'
שלום וברכה!
 ...ג( ספר התניא נגמרת הדפסתו עתה כאן ,וכשיוגמר במשך איזה שבועות ,יושלחו כמה טופסים לאה"ק ת"ו ,וה"ה בנוגע לסידור
תהלת ה'.
ד( בטח גם להבא יקח חלק פעיל בעסקנות חב"ד גם מלבד הכולל ,ות"ח על מ"ש במכתבו בענין השתתפותו ועזרתו להנהלת רשת
אהלי"י.
ה( בשו"ט בידי לבשרו ,אשר תמול נגמר ענין הדפסה של בני המנוח הרנ"ד ע"ה דענבערג ,והשי"ת זיכם שלזכר נשמת אביהם ע"ה
הולך ונדפס תהלים עם מפרשים מקראות גדולות ובתוספת רשימות ופירוש הצ"צ שנדפס רק פעם אחד בשם יהל אור ,ובטח יבוא
כהוספה בסופו מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אודות תקנת אמירת תהלים ,וחמרא למרא וטיבותא לשקי' אשר גם
לכת"ר שי' הי' זכות בהבאת הענין לידי פועל ומברכין על המוגמר שהיום נתקבלה המחאתם על הוצאות ההדפסה...
ז(...מה טוב שמעצמם יתעוררו ע"ד שיפור המצב הרוחני ,וכבר ידוע ומפורסם המבואר בדא"ח בענין עבודת האדם לקונו במרז"ל איש
מזריע תחלה יולדת נקבה ,אשה מזרעת תחלה יולדת זכר ,ואשר רק לע"ל הנה יהי' איש ואיש יולד בה ,עיין תו"א לז ,ג...
ולקראת ימי חה"פ הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה ,הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח כשר ושמח.
ולקיום היעוד המקווה  -כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ,בגאולתנו האמיתית והשלימה ,בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.
בברכת החג.

Notes:
מוה"ר עזריאל זליג :סלונים .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ו א'תתנב ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק ז

ב'צה
ב"ה ,ה' אייר ,תשי"ג
ברוקלין.
אנ"ש במעלבורן ובפרט הנהלת אהלי יוסף
ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
במענה על מכתבם מכ"ג ניסן ...מה שמוכרח תומ"י היא בקורת על אופן ההתעסקות בהתפתחות הישיבה והנהלתה עד עתה ,ובקורת
אמיתית אליבא דאמת ,ומוכרח אשר יקחו בזה בחשבון ,שאין זה מוסד פרטי שלהם ,אלא שזהו מוסד הראשון של ליובאוויטש שנוסד
במדינת אוסטראליא ,און ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס ,ובמילא תקותי חזקה שכל אחד ואחד יסלק לגמרי הצטדקות עצמו
ופניית עצמו ,ויבקר את הענין כפי דרישת טובת המוסד ,אשר באמת לאמיתו זהו ג"כ טובת אנ"ש בכלל והמתעסקים והנהלת הישיבה
בפרט ,ולא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות וכמבואר בכתבים אשר גם לאחרי שהיתה ליעקב ההבטחה שהשכינה יורדת עמו למצרים
ובמילא בטוח הי' שיעלה הוא וזרעו ממצרים ,כיון שגלו למצרים שכינה עמהם ,בכ"ז בא זה לידי פועל עי"ז ששלח את יהודא לפניו,
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להורות לפניו וכדרז"ל לתקן לו בית תלמוד.
ובהתאם לתוצאות הבקורת הנ"ל ,יתחזקו כולם בשיפור המצב ,ובטוח אני אשר כמו עד עתה הנה כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל
ישפיע הצלחה וברכה וכו'...
נדבר פה בהתועדות ,שאע"פ שאם הראשונים כמלאכים כו' אם הראשונים כבני אדם כו' .בכ"ז מה שזכה דורנו זה היינו שעליו הוטל
הענין דגמר עבודת הבירורים והענין דמכה בפטיש ,וידוע פסק רז"ל אשר המצוה נקראת ע"ש גומרה ובמילא דעת גם לא לנבון נקל גודל
האחריות המוטלה עלינו משני הצדדים ,הן מצד זה דגמר עבודת הבירורים והכאה בפטיש ולאידך גיסא שכל העבודה נקראת על שמנו,
ובמילא איני יודע אם נצרך דוקא מס"נ בכדי לדון 6אמת'דיג על דבר המצב ,ובפרט שזכות אבותינו ונשיאנו קדוש ישראל כ"ק מו"ח
אדמו"ר מסייעתם.
המחכה לבשו"ט ומברכם שמתוך הצלחה במעשי ידיהם ימלאו שליחותם ומתוך הרחבת הדעת והרחבה בגשמיות.

Notes:
בהתועדות :ראה גם לקו"ש חי"ט ע' :.401
חלק ח

ב'תכז
ב"ה ,כ"ג שבט ,ה'תשי"ד
ברוקלין ,נ .י.
הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ
מוהרבא"ג שי'
שלום וברכה!
 ...עתה הגיע לידי הדו"ח של האסיפה השנתית תשי"ב של מועצת הרבנים במרוק ,וראיתי שם ג"כ סקירה קצרה אדות מצב החינוך
בעיירות הגדולות ,ונבהלתי ממיעוט הדמות של עבודת אהלי"י ,וכנראה הוא רק מחסרון השתדלות בפירסומה ,כי בכמה מקומות
בהדו"ח ניכר שיחס טוב להם לליובאוויטש .ואף שמאידך גיסא אפשר אין כדאי להגדיל פירסום עבודת ליובאוויטש ביותר ,שלא תשלוט
עינא בישא וקינאה ,אבל לעבור בשתיקה גדולה כ"כ הרי זה קצה השני שג"כ אינו רצוי כמובן .כנראה על פי הנהגה שלהם ידפיסו גם
דו"ח משנת תשי"ג ובטח עדיין יש זמן לתקן שם ,על כל פנים בחלק ,את הנ"ל.
כן ראיתי בדו"ח הנ"ל שמזכירים כעיירות ראשיות את עיר פאס ,דאר-לבידא ,מוגדור ,פור-ליוטי ,שע"ע כנראה לא השתדלו
מליובאוויטש להוודע אדות מצב החינוך שם ,ואפשר כדאי להשתדל בזה.
בברכת הצלחה המחכה לבשורות טובות בכהנ"ל.

Notes:
מוהרבא"ג שי' :מוה"ר בנימין אליהו גורודצקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ז ב'כח ,ובהנסמן בהערות שם:.
דאר-לבידא :היא קסבלנקה:.
חלק ח

ב'תכט
ב"ה ,כ"ג שבט ,תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת
בצ"צ מוה"ר סעדי' שי'
שלום וברכה!
נעם לי לקבל שני מכתביו ממידלעט ,והעיקר אשר כבר ראה במוחש שמשפיע כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,אשר עלה
בידו לתקן בענין המורים ושאר הענינים .והשי"ת יצליחו לראות במוחש המשכת ההצלחה בכל ענינים הנ"ל תכה"י ,ויזכה השי"ת את
כאו"א מאתנו להיות צנורות מתאימים וממוצעים המחברים )ולא כו' ח"ו(.
נהניתי במאד ממ"ש ע"ד התחלת השפעה גם על בע"ב ,וכמו שכתבתי לו מכבר...
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מובן ג"כ שצריך לחפש עצות ודרכים איך להשפיע גם על סביבות מידלעט...
נשלחה מכאן חבילה של איזה מאות ספר התניא ,שהו"ל זה לא כבר כאן ,ומספר טופסים מהם יושלח גם לו ,ובמילא ישמש גם זה סיוע
בכל הנ"ל...
בברכת הצלחה בעבודתו בקדש המחכה לבשו"ט,
מ .שניאורסאהן
נ.ב.
בענין אופן ותכיפות הלימוד עם הקטנים ואכילתם ,וכן מסידור כתות נפרדות של ילדים וילדות  -הנה על שתי נקודות יש לשמור:
א( שלא יהי' לתושבי המקום מקום לומר באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה )ובלאה"כ פירוד הנ"ל ,הנה מגיל ידוע  -מתאים לטבע
אנשי המקום  -מוכרח הוא(.
ב( ניט איבערציען די סטרונע  -ובהתאם להנ"ל יסדר הענינים ,ומה טוב אם היתה שיטה אחת בהנהגה בזה לכל מוסדות אהלי"י אשר
במרוק.

Notes:
מוה"ר סעדי' :ליברוב .אגרות נוספות אליו  -לעיל ב'שסו ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק ט

ב'תרפא
ב"ה ,כ"ח אייר ,תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר יהושע ]שניאור זלמן[ שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ט אייר ,ולפלא עליו שלאחר שראה ,הוא וכן כללות אנ"ש ,הצלחה מופלגה בענין הישיבה במציאות הבנין
וקנינו כו' ,הנה על כל צעד ושעל עדיין מלאים הם ספיקות ,וכלשונו במכתבו ,אין להם שום ציור ובאיזה אופן לגשת אל העבודה  -וזה
לאחרי שמתעסקים בזה איזה שנים ,ונתקרבו בע"ב ,כאלו שמראש לא פללו לזה ,נוסף על הענין שגם ילדי ה ...נצטרפו עליהם כו' וכו'.
וכ"ש וק"ו  -ומה במדינתם לפנים ,שהי' הדבר קשור במס"נ ,הרי התעסקו בחינוך ולא התנו תנאים עם הבורא ית' שיראה נסים על כל
צעד וצעד ובא"ל א"א להמשיך בעבודה ,עאכו"כ במדינתם עתה ,שאפילו בדרך הטבע ישנה אפשריות להמשיך בהדבר ,ועאכו"כ שאין
מקמצים בנסים  -אלא שצריך להתבוננות קלה ופקיחת עינים במקצת עכ"פ...
נהניתי ממ"ש אשר במשך ביקורו בסידני נפגש עם כמה אברכים מי שהיו תלמידי אהלי"י מלפנים ,ובודאי גם להבא יעמוד עמהם בקשר
מכתבים ולהשתדל ג"כ שיחזרו להישיבה לכה"פ על משך איזה זמן.
מ"ש אשר משפחת פייגלין שיחיו השאירו ההמחאות ששלחו מכאן בשביל הישיבה אצלם לזכרון ,והכניסו להבאנק ע"ח הישיבה חילופם
ובאיזה תוספת .הנה אם הנהלת הישיבה נתנה הסכמתה על כך הרי יישר חילם .המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל ובברכת הצלחה בעבודתו
בקדש ובעניניו הפרטים ,הוא וכל ב"ב שיחיו ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
מ .שניאורסאהן
נ.ב.
בטח התועדו במשך ימי חג הפסח ול"ג בעומר ויעשו כן גם בחג השבועות .ות"ח אם יודיע פרטים בזה.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע'  ,774והושלמה ע"פ צילום האגרת:.
מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ח ב'שכח ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ב'תשכז.
ב'תשעב .ב'תתקכ .ב'תתקנו:.
הישיבה :במלבורן .ראה לעיל אגרת ב'תרנ ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק ט
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ב'תשצא
ב"ה ,ו' תמוז ,תשי"ד
ברוקלין.
הנהלת בית ספר חב"ד גבעת התמרים ,יפו,
ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
במענה על מכתבם מכ' סיון הצעה לייסד קייטנא בכפר חב"ד בשביל תלמידי בית הספר שלהם ,הצעה נכונה היא במאד מאד .ואפשר
יש מקום לשתף בזה גם תלמידים ותלמידות משאר בתי ספר דאהלי"י.
ובהנוגע לסיוע באמצעים במקצת ע"י שילוח סקריפים ,הנה בלי נדר נעשה זה ,אלא שכפי ההנהגה והסדר יהי' גם זה ע"י הנהלה
הכללית דהרשת.
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש .המחכה לבשו"ט.
נ.ב.
אולי אין להקפיד כ"כ )באם לא יהי' היזק וחסרון עי"ז להתארחות תלמידי הרשת( ויש לקבל להקייטנא גם תלמידים אחרים בתנאי
שאחרי כך ילמדו בבתי ספר הרשת או חב"ד בכלל.
חלק ט

ב'תתמא
ב"ה ,ב' מנ"א ,תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר יהודא
שי'
שלום וברכה!
 ...ועל של עתה באתי שימים אלו ביקר אצלי מר קול שי' ומסר לי תשורתו עלה גוף כתי"ק מהרא"י ז"ל ריבלין ,וכנראה כוונתו לבעל
המחבר ספר אהלי יוסף תלמיד אדמוה"ז .כן נתקבל היום ע"י מוהר"א שי' פריז ביכל ובו איזה שו"ת בנגלה מהצ"צ ושו"ת ממוהר"ן
מדוברובנה והעיקר מאדמו"ר האמצעי על הל' גיטין ,עכ"פ כך כתוב בהביכל ,ומטובו להודיעני סדר השתל' כתבים אלו והסמוכות שהם
מהנ"ל ,ות"ח מראש...
בת"ח מקול"ע על הכת"י ובברכה לפרנסה בהרחבה המחכה לבשו"ט.

Notes:
מוה"ר יהודא :שמוטקין .אגרת נוספת אליו  -לקמן ב'תתצ:.
מאדמו"ר האמצעי על הל' גיטין :נדפסו ע"י קה"ת בשנת תשל"ז:.
חלק י

ג'פג
ב"ה ,ו' כסלו ,תשט"ו
ברוקלין.
הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר
שלמה שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ה מ"ח וג' כסלו והמוסגרים שבהם .ובטח קבל מכתבי מענה על מכתבו הקודם ,וכן המכתבים להתלמידים
המוסגרים בו.
ב( בודאי צריך הי' להתבונן בהאפשריות לסדר ,אשר בכל הכתות של התלמידים )ויש מקום לומר אפי' של התלמידות( ילמדו דינים
והלכות הצריכות בחיי היום יומים.
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כיון שסוכ"ס זהו כל האדם ולא המדרש עיקר אלא המעשה .ומובן שכוונתי בזה לא רק לקסבלנקה אלא לכל המוסדות )אי איישר חילי,
הייתי מנהיג זה בכל מוסדות חינוך בני ובנות ישראל אשר בכל העולם( .ומהנכון שיתדברו בזה כולם יחד וינהיגו זה בבתי ספר דאהלי"י
אשר במרוקה.
לדאבון אין עוד עדיין חוברת דינים מיוחדים כמו אלו .אבל יש לבחור סימנים מסוימים בהקיצור שו"ע ,ובסימנים אלו גופא יש סעיפים
שאפשר לדלגם .וכדי לחזק לימוד הנ"ל כדאי לערוך בחינות במיוחד בדינים הצריכים ,ואל בינתם אשען.
ג( בהנוגע לעיר אגדיר ,עדיין לא הגיעתני כל ידיעה בזה.
ד( בהנוגע לרשימת המאסר .נכונה סברתו לרשום למעלה ליקוט לד' לה' לו' ובאמצע השער חלק א' ב' ג' .מובן מעצמו שההקדשה
לזכות המנדב שנמצאה בהחוברת שנדפסה כאן אין לה מקום בהחוברות הנדפסות על ידו.
אינני יודע כמה חוברות יוצרך לו במרוקה .אבל כדאי שידפיס בכמות כזו שיוכל לשלוח  002חוברות לאה"ק ת"ו  -בתור מתנה ע"ש
אגודת חב"ד ,רחוב פיארברג  ,22תל אביב ,ועשרה אכסמפלרין לכאן.
בודאי עושים הכנות הדרושות להחגים יו"ד וי"ט כסלו הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה ,והשי"ת יצליחם.
בברכה,
מ .שניאורסאהן

Notes:
מוה"ר שלמה :מטוסוב .אגרות נוספות אליו  -לעיל ג'י ,ובהנסמן בהערות שם:.
אגרת דומה לה"ר מיכאל ליפסקר:.
דינים והלכות הצריכות :ראה גם לעיל אגרת ג'מח ,ובהנסמן בהערות שם:.
לרשימת המאסר :ראה גם לקמן אגרות ג'קכג .ג'שעה:.
חלק י

ג'קכג
ב"ה ,י"ט כסלו ,תשט"ו
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר
שלמה שי'
שלום וברכה!
נתקבל מכתבו מי"ד כסלו עם המוסגר בו .ובמענה על שאלתו ,נכון להעתיק המלים או ענינים שברשימת המאסר שאינם מובנים לאחינו
הספרדים ,ויכול לעשות את זה על דעת עצמו ,ובפרט שתרגום המלים יבוא בשולי הגליון .ובמילא יבחר הביטוים שקרובים יותר לרוחם.
בהנוגע לשאלתו אודות הנסיעה לכאן  -איזה זמן נוח יותר ,הרי כשיהי' הבירור בהנוגע לעניני העבודה על אתר שמזכיר אודותם
במכתבו ,וכן בהנוגע לביקורו של הרה"ג והרה"ח כו' מוהרבא"ג שי' יחליטו ביחד גם עד"ז .ובטח יתדברו ביניהם ,היינו הוא והרה"ח כו'
הר"מ שי' ליפסקר ,שגם הוא רוצה לנסוע לכאן ,שיהי' באופן המועיל יותר בהנוגע לעבודתם בקדש באהלי"י ליובאוויטש אשר במרוקה.
בודאי עורכים התועדות באופן המתאים ביום הבהיר י"ט כסלו ,וכן ימשיכו בימי החנוכה בהנ"ל ,הן בהנוגע להתלמידים וכן להתלמידות,
וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם .וכשפותחים  -ע"י תעמולה מתאימה  -באיש הישראלי אפילו כחודה של מחט  -פותח הקב"ה
כפתחו של אולם ,וכמבואר בדא"ח הדיוק בזה ,שלאולם לא היו דלתות ובמילא הי' תמיד פתוח ובלבד שישתדלו להכנס לעזרה ,והרי גם
בין עזרת ישראל וכהנים לא היתה מחיצה מפסקת אף שצריכים היו לעלות במעלות מזו לזו ,והנמשל מובן.
מטובם לחלק דמי חנוכה בשמי כדאשתקד.
בברכת חג הגאולה והצלחה בגו"ר,
מ .שניאורסאהן

Notes:
מוה"ר שלמה שי' :מטוסוב .אגרות נוספות אליו  -לעיל ג'י ,ובהנסמן בהערות שם:.
שברשימת המאסר :ראה לעיל אגרת ג'פג:.
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כדאשתקד :ראה לעיל ח"ח אגרת ב'שיא .ח"ז אגרת א'תתקע .ח"ה א'רצ .א'שמא .לקמן ג'קסה .הוראה זו נכתבה לכמה
מנהלי ישיבות חב"ד:.
חלק י

ג'רטו
ב"ה ,כ"ב טבת ,תשט"ו
ברוקלין.
הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס
מוהרש"י שי'
שלום וברכה!
 ...לפלא שלא קבל עד עתה חוברת המפתח וכו' לתורה אור .ובכ"א בקשתי שישלחו תיכף אף אם כבר שלחו מאז.
מ"ש בשו"ע רבנו הזקן סי' ל"ו סעיף ב' * בהנוגע לכתיבת הה"ין של השם .הנה זה חדשים שהנני משתדל לברר המסורת בכתיבה
אצל סופרי אנ"ש ,בתפילין וגם בס"ת ,ולע"ע לא העליתי מרגלית בידי ,כי אין ידיעות ברורות בזה .ואפשר נודע לי בין אנ"ש באה"ק
ת"ו? אף ,שכנראה ,גם ביניהם מסורות שאינן מתאימות עם מה ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר  -בענינים אחרים ,וכמודפס בלקוטי
מנהגים ,ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר ,ואח"כ נתקבלו מכ' מהרה"ח הר"ח נאה ז"ל שאנ"ש באה"ק לא נהגו כך עד עתה .ואפשר
אשר גם בכתיבת האותיות הוא עד"ז .ובכל אופן כדאי לקבץ הידיעות ויהי' עכ"פ שיבא מכשורא .ואפשר יודיעני כת"ר למי לפנות בזה
באה"ק ת"ו.
נהניתי ממ"ש אשר כבר הופיע כרך הששי דאנציקלופדיא התלמודית .ובטח ,כמכתבו ,יגיעני ימים אלו .ותקותי שיש לה יסוד להידיעה
במכ"ע כאן שכרך השביעי כבר נמצא בדפוס .וחפץ ד' בידו יצליח להגדיל )כמות( תורה ולהאדירה )איכות( ,שהרי זהו שייך בלימוד
ענינים פשוטים ואפי' דתשב"ר )רמב"ם הל' ת"ת ספ"ב ,ולא מצאתי המקור מכתוב זה במקום אחר ,לע"ע(  -עד ללימוד התורה היותר
נעלה )חולין סו ,ב( ,ויהי' זה מתוך בריאות הנכונה ,ושבכ"ז יעשה ג"כ המוטל עליו בכרם חב"ד.
בברכת הצלחה בכהנ"ל,
מ .שניאורסאהן
מה שהעיר בתניא ספכ"ט :ומאין חזרה ובאה להם האמונה כו' הרי לא הראה להם משרע"ה שום אות כו' אלא ודאי כו' כששמעו דברים
קשים כו' ויתאבלו העם כו'  -והרי נאמר שם )במדבר יד ,לז( וימותו האנשים גו' במגפה -
הנה שסיבת חזרת האמונה הי' הדבור הקשה ולא ענין אחר  -הוא ,כל' אדה"ז ,מפורש בתורה ,וכמש"נ )שם יד ,לט( וידבר משה
את הדברים האלה גו' ויתאבלו גו'.
ולא שהראה עוד מה .ושלשת הפסוקים לו-לח הם מאמר המוסגר )כדי לסיים ספור הנעשה במרגלים עצמם( .וכמוש"כ בתרגום יב"ע
שהי' זה בשבעה באלול .וכ"ה בסוף מגלת תענית .ונפסק הלכה למעשה בטושו"ע או"ח סתק"פ )אלא שגירסתם בי"ז באלול(.
ועיי"ש בב"ח שנדחק הב"י וכו' .וגם להב"י פסוקים הנ"ל מספרים מה שהי' באלול ,היינו זמן רב לאחר חזרת האמונה ,שהרי בהם
מדובר ע"ד מיתתם כו' ולא שירבוב הלשון .ועכצ"ל שהוא מאמר המוסגר - .במאה שערים ע' נא' משמע דגם המרגלים עצמם אמרו
הננו ועלינו גו' )כי אין שם תיבת גבי מרגלים .עיי"ש(...
ולסיים בטוב .יש סיכוים שיו"ל  -ע"י צילום  -שו"ע אדה"ז .ויש מקום להוספות בעמודים בפ"ע .ואפשר יש אצל כת"י הערות קצרות,
מ"מ וכיו"ב השייך להנ"ל? ומובן אשר מה שיודפס מזה  -יאמר דבר בשם אומרו.
מה נעשה ע"ד ההו"ל של כת"ר בעהמ"ס אהלי יוסף?
ג'רטו
חלקה נדפס בלקו"ש ח"ח ע'  892וחלקה בח"ט ע'  952והושלמה ע"פ צילום האגרת.
מוהרש"י :זוין .אגרות נוספות אליו לעיל ג'כו ,ובהנסמן בהערות שם.
מ"ש בשו"ע רבנו הזקן סי' לו סעיף ב) :בכל ההי"ן ,חוץ מההי"ן של שם הוי"ה ב"ה שיש בהם קבלה אחרת כמו שיתב'(.
משתדל לברר המסורת :ראה לעיל ח"ט אגרת ב'תתכב ,ובהנסמן בהערות שם .שם ב'תתנד.
שיבא מכשורא :ראה סנהדרין ז ,ב.
חלק י

ג'שמה
ב"ה ,ט"ו אדר ,תשט"ו
ברוקלין.
לאהלי"י באה"ק ת"ו
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ברכה ושלום!
נתקבלו הפדיונות שנכתבו ליום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,ואזכיר אתכן על הציון שלו בעת רצון ,להצלחה
בלימודיכן ,תלמוד תורה ביראת שמים.
כ"ק מו"ח אדמו"ר ,נשיא ישראל ,אשר על שמו נקרא המוסד בו אתן לומדות ,חייו צריכים לשמש דוגמא כדי להשתדל ולהתאמץ ללכת
בדרכיו .ובודאי ידועים לכן כמה פרטים מתולדות ימי חייו .ובהמשך להרשימה מיומנו שנשלחה לכן בשנה שעברה ,מוסג"פ רשימת יומנו
המספרת אודות מאסרו השני.
ויהי רצון אשר כל אחת ואחת מכן תשתדל בכל יכלתה בשקידה והתמדה בלימודי' ובהנהגה טובה ,הן בין כתלי בית הספר והן מחוצה
להם ,ואז בטח יצליח השם יתברך את כל אחת ואחת מכם בגשם וברוח.
המחכה לבשורות טובות מהצלחתכם בלימוד ובהנהגה טובה ,ובפרט בכבוד הורים ומורים.
בברכה.

Notes:
לאהלי"י באה"ק ת"ו :נשלחה לכמה סניפים:.
חלק יא

ג'תמח
ב"ה ,ה' אייר תשט"ו
ברוקלין.
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבם משילהי אדר ,דו"ח מפעולותיהם בקדש .ויה"ר מהשי"ת שרבות בשנים יעלה בידם לקים פסק רז"ל מעלין
בקדש ,ויוסיפו בהפצת התורה בכלל ובהפצת המעיינות בפרט ככל האפשרי ,עד שנזכה כולנו לקיום היעוד ,ומעיין מבית ה' יצא והשקה,
וכמבואר הענין בארוכה בהמשך וככה הגדול ועוד יותר בקונטרס ומעין.
בכלל אין דעתי נוחה ממה שמפצלים העינים והפעולות ולכל ענין מנגנון מיוחד ושם מיוחד ,שמלבד שמבלים כחות על ענינים של מה
בכך ,הנה כמה דברים שהם בבחי' נר לאחד נר למאה מכפילים ומשלשים אותו ,ובמילא ,חסרה ההשתדלות במקום אחר ,מובן
שלפעמים יש טעמים שאי אפשר לערב ,עכ"פ כלפי חוץ שני דברים יחד ,אבל זה צ"ל יוצא מן הכלל ,ולא כהתנועה שבין הצעירים,
שמכל דבר ודבר נעשה פרק ,ואולי גם ספר בפ"ע וכו' .ומהנכון הי' שיעשו אסיפה מהנהלת צעירי אגו"ח ,ובהשתתפות מזקני אנ"ש,
וידונו על מדוכה זו ,ויעבירו בשבט הבקורת כל הפעולות השונות הנעשים ע"י אנ"ש אגו"ח וצעירי אגו"ח בירושת"ו ,ויחפשו אופנים
שאפשר יהי' לרכז הדברים בכדי שתהי' הפעולה גדולה יותר ,וכבר נמנו וגמרו ותשועה ברוב יועץ דוקא.
בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל ומהצלחתם בהמושפעים שלהם
ביחוד.
נ.ב.
השם אהלי יוסף יצח ליובאוויטש או אפילו בהשמטת התיבה אהלי ,הנה מכמה טעמים בהנוגע לפעולות באה"ק ת"ו ,הרי ,לעת עתה,
הוא רק לבתי ספר הרשת .ויש לסלקו משאר הענינים.

Notes:
ע"פ אגרת ג'תעח דלקמן נראה שנכתב לשנים ,ואחד מהם  -מוה"ר שמואל מנחם מענדל שי' שניאורסאהן .אגרות נוספות אליו
 לעיל ג'שפב ,ובהנסמן בהערות שם:.אין דעתי נוחה :ראה גם לקמן אגרת ג'תעח:.
חלק יא

ג'תשדמ
ב"ה ,ד' אלול ,תשט"ו
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר בצלאל
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שי' שו"ב
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מא' ראה ,וגם לאחרי קריאתו עדיין התמי' במקומה עומדת ,על הפסק הכי ארוך במכתבים .ובמה שכותב אודות
לימודו בהישיבה ,הנה פסק דין הוא שחזקה אפילו לתעמולה שאינה חוזרת ריקם עאכו"כ פעולה ,וידוע ג"כ הפתגם טובה פועלה אחת
מאלף אנחות ,ובד"ת הרי מכלל הן אתה שומע ,וכיון שאין רואים פירות הרי בודאי שאין פעולה ,והרי עתה הן הימים שצריך לדבר רק על
צד הטוב והפעולות לטוב של כאו"א ולא על המיעוט בהם וכו' ,ויה"ר שסוכ"ס הנה גם אנ"ש דאוסטרליא ידונו עוד הפעם על מה שכתבתי
בכמה מכתבים ,שאם היו מוסיפים בפעולה במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל היתה מלאכתם מתברכת וגם בעניני פרנסה
כפשוטה ,וידוע הפתגם המובא בדא"ח אז א קאפ קען מען ניט איפשטעלען ,על כן עליהם בעצמם לבוא לידי החלטה לדון עוה"פ בהנ"ל,
ויה"ר שיבואו לידי החלטה בהתאם להמצב האמיתי בזה שאז יהיו החלטות טובות .וחבל על זמן שעבר עד עתה וכקושית רבנו הזקן
בתניא סוף פרק מ' על מי שעומד בנהר וצועק מים לשתות שאינו מובן ולמה לו לצעוק הוי ,והרי גם כאו"א מהם עומד בענין שימשיך
פרנסה מלמעלה והוא העסק בהפצת המעינות בכלל ובהחזקת והרחבת המוסד בפרט וצועקין לפרנסה דוקא בארחות עקלקלות...
בברכה ופ"ש כל אנ"ש ולכוח"ט.
עתה נתקבל מכתבו מג' שופטים .ובמענה עליו :כונתי במכתבי שכאו"א יוסיף על פעולותיו שע"ע בעניני אהלי"י ,ויש מקום וגם יכולת
להוספה .לחיזוק הדבר  -טוב שתהי' החלטת כאו"א ע"ד ההוספה במעמד הרבים ,וכמובן גם מד"ה החלצו....
ההתועדויות שלו עם הת'  -מביאים תועלת רבה והלואי היו לעתים תכופות יותר...

Notes:
מוה"ר בצלאל :ווילשנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ט ב'תרנ ,ובהנסמן בהערות שם:.
מה שכתבתי :לעיל ג'תרטו:.
הפתגם המובא בדא"ח :ראה תורת שמואל תרל"ד ע' שיד ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יג

ד'תסא
ב"ה ,ח"י סיון ,תשט"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה זאב וואלף שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו ממוצש"ק נשא בצירוף רשימות אנ"ש להזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ונדבת
לבב כאו"א יכול להכניס לקופת רשת אהלי"י ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו ,כי ידוע אשר מלאכה זו מלאכת שמים היא ,ושננתם לבניך
הוא אחד היסודות דקיום בני ישראל ,וכמרז"ל שישנם תישים כשישנם גדיים ,ויה"ר שבקרוב נזכה לקיום היעוד הקטן יהי' לאלף והצעיר
לגוי גדול.
בברכה.
נ.ב.
בודאי נוטל חלק בשיעורים הנלמדים ברבים ,נוסף על שיש לו גם שיעורים לעצמו.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע'  643והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
מו"ה זאב וואלף שי' :זלמנוב ,תל אביב:.
חלק יג

ד'תרלא
ב"ה ,י"ח מנ"א ,תשט"ז
ברוקלין.
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עסקני אנ"ש אשר במעלבורן
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
לאחרי שתיקתם הארוכה נתקבל מכ' מי"א מנחם אב ,כתוב ע"י הרה"ח וכו' מו"ה יהושע שניאור זלמן שי' ,ובמענה עליו:
א( ענין בית הספר לנערות ,מוכרח הוא ביותר וביותר ,ולפלא גם הספיקות בזה  -לכל אלו שמתבוננים בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובכמה ממכתביו ,שעשיריות פעמים הדגיש את ההכרח דחינוך הבנות ,עכ"פ לא פחות מחינוך הבנים ,וד"ל.
ב( מזה מובן ,שכמו בהנוגע לחינוך הבנים ,הרי אף שישנם במחנם הט' מוסדות חינוך מחוגים שונים ,בכ"ז יסדו מוסד חב"ד ,ורואים
במוחש הצלחה מופלגה  -מוכרח ג"כ שייסדו מוסד חינוך לבנות וג"כ במרותם המלאה ,ובלי ספק אשר גם בו יראו הצלחה מופלגה ,כיון
שהמקור אחד הוא ,וק"ל...
ויה"ר שגם הם יכירו את המצב כמו שהוא  -שניתנו להם כחות ,און אין באנק ליגט געלט ,ואת שני הענינים אינם מנצלים כדרוש וככל
האפשרי ,ואף שעד שהנפקד מעבירו לידם  -מונח הכסף בבאנק על הקאנטא של זה שמופקד אצלו בעד אהלי"י ,צריכים להסביר
להמופקד גודל הענין וכו' .והרי סוכ"ס ראו בעבר שעלה בידם הדבר .וככל שיגדל הכלי  -תגדל ג"כ ההשפעה .וכמבואר בדא"ח בכ"מ
ענין אור וכלי דקדושה ,שהם בהתלבשות ומתאימים זל"ז ,וכמרומז גם במרז"ל דכלי שרת מקדשין מלאים ,זאת אומרת שכשהכלים הם
דעניני קדושה ,לשרת בעבודת הקדש  -מנהיג בורא עולם שיהיו מלאים ,וק"ל.
בברכה לבשו"ט בכל האמור.

Notes:
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי .לתוכנה ראה לעיל אגרת ד'תנו:.
חלק יד

ד'תתעג
ב"ה ,כ"ו מ"ח ,תשי"ז
ברוקלין.
הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה בנימין אלי' שי'
שלום וברכה!
...כפי מ"ש אודות הדוחק בפרשיות ותפילין ,יש מקום לתקוה שאפשר ביה"ס לספרות במשך הזמן יהי' למוסד הנושא את עצמו .ואפילו
רק המל"ח דכאן אם יקח כל המצטרך לו בזה מביה"ס דספרות נוסף על צורך התלמידים דמוסדות אהלי"י ותו"ת ,אפשר שיספיק זה
לקבל כל התוצרת של שני המוסדות דמכנז ופריז ,ואם אפילו ישאר מה  -אפשר יהי' לשלחם לכל המקומות בהם נמצאים מוסדות
חב"ד ,ובלבד שיהיו הפרשיות והבתים כדבעי ,ולכן הייתי שבע רצון ממכתבו שכבר הזמין את כל המכשירים באה"ק ת"ו .ובטח בינתים
מכינים אחדים מתלמידים המתאימים לזה  -ע"י לימוד ההלכות וכיו"ב...
בברכת הצלחה מופלגה ולבשו"ט.

Notes:
מו"ה בנימין אליהו שי' :גורודצקי ,פריז .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ג ד'תשסד ,ובהנסמן בהערות שם:.
ביה"ס לספרות :ראה גם לקמן אגרת ד'תתקסא ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יד

ד'תתעד
ב"ה ,כ"ו מ"ח ,תשי"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה עזריאל
שי'
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שלום וברכה!
נעם לי לקרות במכתבו מהוספה במספר התלמידים שי' אף שמובן שאין זה מספיק ובודאי משתדלים בהוספה הן בכמות והן באיכות ,הן
בנוגע לנערים והן בנוגע לנערות.
ובמ"ש אודות הבית רבקה לילדות לכל היום ,מובן הנחיצות של הענין אפילו אם יהי' הראשית מצער] ,אף שמובן שצריך לסדר באופן
שלא יגרום למחלוקת ,ובודאי כמה אופנים להשקיט את החוששים לזה שרוצים להרוס את המוסד שלהם ,ובפרט כפי שכותב גם הרב
מצדד לייסד המוסד[ ,וכבר נאמר והי' ראשיתך מצער  -וכפי' הבעש"ט עי"ז יהי'  -ואחריתך ישגא מאד וידוע שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר
כשמעמידים פנס ברחוב בחשכת הלילה מתקבצים סביביו ,וק"ל.
בודאי יכתוב בעתיד כסדר ובפרטיות הדרושה ,ויה"ר שיהיו הידיעות משמחות בגשמיות וברוחניות.
בודאי ינצלו ימי י"ט כסלו וחנוכה הבע"ל כדרוש ומתאים לעבודתם בקודש במוסדי אהלי"י ליובאוויטש .והשי"ת יצליחם.
בברכה.

Notes:
מו"ה עזריאל שי' :חייקין ,אגאדיר .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ג ד'תיג .ד'תרלט:.
וכפי' הבעש"ט :ראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תקנט ,ובהנסמן בהערות שם .ח"י ג'שסו ,לקמן ה'קעא:.
כשמעמידים פנס :ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תערב ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יד

ד'תתקמ
ב"ה ,ט"ו כסלו ,תשי"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה סעדי'
שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מט' כסלו ,ולפלא שאינו מזכיר ע"ד ההכנות להתועדות ביו"ד כסלו ,יום גאולת אדמו"ר האמצעי ,שאפילו במחנו עתה
אפשר למצוא אותיות מסבירות עניני תורת החסידות ,ובמילא גם אותיות מאירות לפי הבנת והשגת תושבי בנ"י של מקום ,ועאכו"כ ביום
הבהיר הוא יום י"ט כסלו אשר גאולתנו ופדות נפשנו ניתן לנו העצם וגם ההתפשטות ,וכלשון אגה"ק הידוע; והרי במחנו וסביבתו זכה
הוא להיות הצנור על ידו צריכים המעינות להתפשט בכל מקום ופנה ,וכלשון הידוע ,יפוצו מעינותיך חוצה ,וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא
עם בריותיו בודאי ניתנו לו הכחות והאפשריות על זה ,ואין הדבר תלוי אלא ברצונו ,ואחכה לבשו"ט.
הקונטרס ד"ה מים רבים בטח כבר הגיעו.
בברכת הגאולה ולבשו"ט בכל האמור וכן מבריאות כל ב"ב שיחיו.
נ .ב.
אם יש מבין תלמידי צפרו כאלו שנכנסים בחוג מקבלי מעות חנוכה בודאי יחלק להם בשמי ,וינצל את ההזדמנות לבארם מעניני חנוכה
ע"פ תורת החסידות ,ומהנכון שבכל מוסדות אהלי"י אשר במרוקה יהי' הסכום אחד.

Notes:
מו"ה סעדי' :ליברוב ,צפרו .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ג ד'שכח ,ובהנסמן בהערות שם:.
מעות חנוכה :ראה גם לעיל אגרת ד'תתצז ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק טו

ה'תט
ב"ה ,כ"ט ניסן ,תשי"ז
ברוקלין.
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הוו"ח אי"א נו"נ איש רב פעלים
מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי'
שלום וברכה!
לאחרי הפסק שוב הפעם נתקבלו שני מכתביו מא"ח הפסח וב' שלפניהם ,בם כותב ר"פ מההתועדות ,כינוס המל"ח וקב"פ הרב שי'
הראשי דאנגליא ,וכבר כמדומה לי כתבתי לו ,שדוקא במקום שצריך להאריך מקצרים הם ,והרי בההתועדות ובפרט בהכנוס והקב"פ כל
המפרט ה"ז משובח ולא להיפך ,ואפשר עוד יתקבל מכתב מפורט יותר בהנ"ל.
תקותי שכיון שכותב סיבת הענינים השלילים שבהכנוס שהיה מפני העדר הכנה כדבעי ,שעכ"פ מכאן ולהבא יתענינו בהכנות כל עניני
חב"ד בעוד מועד ובשימת לב הדרושה ,והרי הצלחה בכגון דא אין ענינה רק הצלחה בשעה פלונית וביום פלוני ,אלא שבה תלוי ג"כ מדת
ההשפעה על המתועדים המתכנסים והמתקבצים ,וק"ל ,שלכן כל יגיעה והשתדלות כדאיות הן כיון שנוגע לרבים ,ולאחרי כל הלימוד
זכות עדיין אינו מובן כלל לאחרי שעוסקים בדברים כאלו כו"כ שנים ,ורואים בעליל עד כמה נוגע ההכנה והתכנית בעוד מועד ,ובכ"ז
חדשים לבקרים נתקלים עוה"פ במכשול זה.
נעם לי לקרות במכתבו במ"ש אשר מתכוננים לעזור ברישום ובטוחני ע"פ האמור ,שנעשה הדבר בתכנית מסודרת ובמרץ הדרוש ,והרי
הדבר בענין שהזמן גרמא ,ועד מתי יהי' זה לנו למוקש ,העדר ההכנה...
ומובן שכל הנ"ל לא אליו בפרט מכוון ,ומרשותו ומזכותו למסור את זה לכל הפעילים שבתוככי אנ"ש ,והמתבונן בתקופתנו נקל להכיר
את האמת ,שכא"א פעיל הוא ,ומי שאינו עושה בפועל הוא רק מעצת יצרו הרע ולא עוד אלא שחוטא הוא על בלי נצול הכחות
והאפשריות שניתנים לו מהשי"ת שכביכול הולכים הם לבטלה ,ויהי רצון שיבשר טוב משינוי עיקרי בכל האמור בקרוב ממש.
בברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה הרחבת הדעת והצלחה מופלגה בפעולותיו בהפצת המעינות בפרט.
נ.ב.
 ...בשאלתו אם מחוץ למלמדות יתעסק גם בעניני צעירי אגו"ח ידועה השקפתי גם בזה ,שעל כ"א לקחת חלק בהפצת המעינות חוצה
ועאכו"כ הצעירים אשר כחם אתם שחוננו בזה מההשגחה העליונה ,אבל כמובן ,הזמן שיקדישו לפעולות אלו אין לקבוע בזה מסמרים,
כי תלוי הדבר בתנאי המקום והזמן והחושים ,ובהתאם לכל הנ"ל מחליטים בכל פעולה ופעולה ] [...רק במדה שלא יגע כלל בעבה"ק
בחנוך עתה...

Notes:
מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי' :לידר ,כפר חב"ד .אגרת נוספת אליו  -לעיל ח"י ב'תתקסט .לקמן ה'תשסה:.
ברישום :תלמידים לרשת אהלי"י:.
חלק טו

ה'תקיב
ב"ה ,י"ג סיון ,תשי"ז
ברוקלין.
שלום וברכה!
 ...ובמ"ש שנרגש מחסור במכתב מיוחד בהדגשת מטרת אהלי"י ,מובן שאינו מובן כלל המחסור ,והרי הדברים מפורשים בכמה שיחות
מטרת החינוך על טהרת הקדש ובפרט בתקופתנו ובארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה עד אחרית שנה ,אבל כמו שכתבתי זה כ"פ
צריכים לשאוף להשיג המטרה בסדר מסודר ובסדר דעולם התיקון דוקא ,אורות מתאימים לפי הכלים ,וכמו שהאריך גם הרמב"ם
בפירושו בפתיחה לפרק חלק ,שים בדעתך כי נער קטן וכו' עיין שם...
בברכה לבשו"ט בכל האמור.
חלק טז

ה'תתו
ב"ה ,כ"ט תשרי ,תשי"ח
ברוקלין.
האברך וו"ח אי"א עוסק בצ"צ
אהרן שי'
שלום וברכה!
מאשרים קבלת מכתבו מכ"ח אלול ,וט' תשרי ע"ש המזכירות ,ולפלא שצריך הי' לעורר ע"ד הקישור עם מר ...שי' ויה"ר שעכ"פ מכאן
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ולהבא לא יהי' צריך באתערותא מבחוץ בהנוגע לזה וכיו"ב ,שאר תלמידי אהלי"י אשר במעלבורן בעבר ,ומהנכון הי' שמי מהם יתענין
למצוא הכתבת של כל התלמידים בעבר ,ולשלוח להם שנה טובה מכתבי התעוררות מכתבים ליום טוב וכיו"ב וכו' ורואים במוחש
שתועלת בזה בשביל המעוררם וגם בשביל המקבלים הן ברוחניות והן בגשמיות ,ובנדון דידן תהי' ג"כ תועלת להישיבה בעניני הכספים.
בהנוגע לשאלתו שאין יודע ברור למי לשלוח וכו' ולכן עושה בזה ברפיון ,הנה לפלא הספק בזה ,כי במקום שאין ברור מובן ששולחים
למחלקה מרכזית והיא ממציאה להשייך לזה ,שבנדון דידן זוהי המזכירות.
בודאי ניצלו ימי תשרי בכל וזמני שמחתנו ביחוד להפצת המעינות ,ואחכה לבשו"ט ומפורטות.
בברכה.
נתעכב השילוח ונתקבל מכ' מא' מ"ח ,ות"ח.
מזכיר ע"ד מעדשישען ) - (magicianולהבא בטח יבררו מקודם עם זהו באופן המותר ע"פ שו"ע יו"ד סקע"ט.

Notes:
אהרן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ד ה'סח ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ו'נג:.
חלק טז

ה'תתע
ב"ה ,כ"ב מ"ח ,תשי"ח
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים
מו"ה סעדי' שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מח"י מ"ח ,בו כותב אשר דרך נסיעתו מסר פ"ש לאנ"ש שי' במקומות שעבר ,שגם איזה מהענינים שנדברו.
ויה"ר שיפעלו הדברים פעולתם ,כי אם בכל התורה נאמר גדול תלמוד שמביא לידי מעשה וק"ו הלומד ע"מ שלא לעשות וכו'  -עאכו"כ
בהנוגע לתורת החסידות ועניני' ,כידוע דרישת רבותינו נשיאינו הק' שמכל עניני' יהי' בכן דוקא.
במ"ש אודות ענין הלימוד צרפתית או ערבית וכו'  -יש לקוות שימשך הדבר )פארציהען( ,ובת דינא בטל דינא ,ובכ"א מובן שצריכים
להתדבר ביניהם ,כוונתי כל מוסדות אהלי"י אשר במדינתו עתה ,בכדי שלא לבד שלא תהי' סתירה מדברי אחד לחבירו ,אלא יתוסף עוד
סיוע .ומובן שבכגון דא נאמר ,עולה עמו ואינה יורדת ח"ו ,ז.א.
שבאם אפילו באיזה מקום יהי' וויתור ע"פ ההכרח ,יש להמשיך )פארציהען( הענין בשאר המקומות משבוע לשבוע ומחדש לחדש וכו',
ובאופן דיפלומטי דוקא.
...בברכת הצלחה בעבודתו הק' ,שנקודתה הפנימית כמו נקודה הפנימית של כל דורנו זה  -הוא הפצת המעינות חוצה ,שהרי הוא דרא
דעקבתא דמשחיא שהוא גם הדור דהתחלת הגאולה ,במהרה בימינו ע"י משיח צדקנו.
ובברכה לבשו"ט,
מ .שניאורסאהן
בטח מסר )או ימסור( פ"ש בשמי במיוחד להרה"ג וכו' וכו' עובדי' שי' ,בצירוף ת"ח ממני בעד עזרתו והסיוע שלו בעניני אהלי"י במרוקו
בכלל ובספרו בפרט.

Notes:
מו"ה סעדי' :ליברוב ,צפרו .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ד ד'תתקמ ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ו'לא:.
הרה"ג וכו' :מוה"ר דוד עובדי':.
חלק טז

ה'תתקסא
ב"ה ,א' טבת ,תשי"ח
ברוקלין.
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הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ז כסלו ,הכתוב גם הוא בקיצור נמרץ בהנוגע לחגיגת הנחת אבן הפנה ,ואין בו כלל בהנוגע להתועדות יום
הבהיר י"ט כסלו ,וכבר כתבתי כ"פ לכמה מאנ"ש בכ"מ ,אשר ברור הדבר שכל עניני חסידות ומוסדותי' אברים דקומה אחת הם,
ובמילא השתדלות והוספה בענין אחד באופן המתאים ,לא לבד שלא תחסיר במוסדות וענינים אחרים דחב"ד אלא אדרבה ואדרבה,
ובפרט בהתועדות י"ט כסלו במעלבורן ,שבודאי יכולים הם לאסוף כו"כ מאנשי העיר ,הרי פשיטא שאפילו אם לא היו מדברים בפירוש
ע"ד הישיבה ובית רבקה ,הרי התקרבות עצמה ודברי חסידות הנשמעים שם ,מוכרח לפעול פעולות גם בהנוגע לישיבת אהלי"י וב"ר,
ואפשר סומך על מי שהוא אחר שיכתוב ,וכנראה שהתוצאות כבכל קדירא דבי שותפי...
בברכה לבשו"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים.

Notes:
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חט"ו ה'תפג ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יז

ו'ריג
ב"ה ,ב' אייר ,תשי"ח
ברוקלין
הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים
מו"ה יעקב אליעזר שי'
שלום וברכה!
לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ה ניסן ,ובמ"ש שעבודה רבה ועצומה נחוצה עם תלמידי הישיבה כאן ומוצא הטעמים על זה.
בודאי למותר להאריך לדכוותי' שכן הוא בהנוגע לתלמידי בני ישיבה בכל מקום שהם ואפילו בדורות הראשונים ,שהרי מלאכת ה' נקרא
ענין זה והפליגו רז"ל במאד מאד בגודל האחריות ובהתעסקות בלתי פוסקת שצ"ל בזה .עיין ב"ב ח .ב .בהלכות ת"ת בשו"ע והלכות
ת"ת לרבנו הזקן ועוד ועוד .כן במ"ש שצ"ל פגישות אנ"ש לעתים קרובות יותר ,ודאי שגם זה נכון ביותר וביחוד כמבואר בקונטרס
החלצו ,אבל בכדי שיהי' קיום לענינים כאלו צריכים להעשות באתעדל"ת וכנראה במוחש ,ולא ע"י ציווים ממק"א.
במ"ש אודות לימוד מס' סוטה עם התלמידים שי' וכו' הרי לפלא כיון שיש חילוקי דיעות בזה למה להם להכנס לענין זה ובפרט
שבהכתות כמו אלו שכותב אודותם ,הרבה מס' אחרות לומדים בישיבות מאז ומקדם כידוע ,ולמה לשנות בזה.
ובמה שמסתמך מקונטרס תנועת ההשכלה וכו'  -הרי שם מדובר בהנוגע לדילוג ,וכן שלא לשלול את זה באופן פרינציפיוני ,וק"ל.
במ"ש אודות אמירת הלל לפני התפלה  -הוראה בפירוש לא שמעתי בזה ,אבל מסופר בפי חסידים ,שאף שרבותינו נשיאינו בתפלת
שבת היו מאריכים בתפלה אפילו כמה שעות לאחרי גמר הצבור את תפלתם ,הנה ביום טוב היו מסתדרים באופן לגמור תפלת השחר
עם הצבור ולאמר הלל עמהם.
בברכת הצלחה בעבודת הקדש הפצת המעינות ע"י חינוך מתאים לזה וגם בעניניו הפרטים.
בברכה לבשו"ט בכל האמור ובזה  -שעובד עבודתו באהלי"י מבלי להתרשם כלל וכלל מפתוים נגד זה  -מאיזה מקום שיבואו בגלוי
ובאיזה הסברה בגלוי שיבואו )כי מקורם האמתי מובן ופשוט(  -ואדרבה הפיתוים הנ"ל מוסיפים בו אומץ ושמחה וטוב לבב בעבוה"ק
הנ"ל.

Notes:
חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ד ע'  214והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
מו"ה יעקב אליעזר :הרצוג ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חט"ז ה'תתלז ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יח

ו'תתנח
ב"ה ,י"א אייר ,תשי"ט
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ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים
מו"ה אהרן מרדכי שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מד' אייר והקודמיו ,ותנוח דעתו כאשר הניח את דעתי ,אלא שכ"פ ככה ,בבשורה הטובה מהצלחה בעיר גנים
דביה"ס אהלי"י ,ואשר כבר נפרדו כל הכתות ,ובודאי יודיע בהקדם גם משאר בתי ספר הרשת בכלל וביחוד אלו העומדים בהנהלתו
בפועל ,אם באופן רשמי או בלתי רשמי ,כוונתי למנחה ושדות מיכה ,ויהי רצון שגם בהם בשו"ט תהיינה טוב לשמים טוב לבריות
ובנקודה העיקרית אשר גדלים הם הן בכמות )מספר התלמידים( והן באיכות )רמת הלימודים( וחדורים יראת שמים ,ואשרי חלקם של
כל אלו שלקחו חלק בזה באיזה אופן שיהי' ובודאי ע"פ דבר המשנה ,מצוה גוררת מצוה ,ושכר מצוה מצוה ,שבשמחה וטוב לבב ,יוסיפו
בפעולות האמורות ובכגון אלו ,בהצלחה רבה.
ושכר מיוחד וזכות מיוחדת לנשים ,זוגתו תחי' ועד"ז לנשי שאר מנהלי מורי ועסקני בתי ספר הרשת ,כפסק דין תורתנו תורת חיים ,ולא
עוד אלא שהדגישו שם ,שגדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים ,אשר שאננות הן ובוטחות.
ובודאי למותר להעיר ]מיוסד על תורת החסידות מתחיל מהבעש"ט ,אשר כל פרט הוא בהשגחה פרטית[ ,שהבטחה וזכות האמורה,
מסומנה במסכת ברכות דף טו"ב עמוד ראשון.
מובן שברשותו וזכותו למסור האמור ,או גם להסביר לשאר נשי עסקני הרשת ,נוסף על אשר בודאי זוגתו תחי' תקרא בעצמה מכתבי
זה.
בברכה לבשו"ט ומפורטות בכל האמור ובת"ח וברכת מזל טוב להולדת בן הבכור לאחותו וגיסו שיחיו שפיגעל ,המצפה לבשו"ט.

Notes:
מו"ה אהרן מרדכי שי' :זילברשטרום ,ירושלים .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ד ד'תתקצט ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יט

ז'קלט
ב"ה ,ג' טבת ,תש"כ
ברוקלין.
מר משה שי'
שלום וברכה!
באתי בזה להביע תודתי לו מקול"ע ,על השתדלותו ועשיותיו בהנוגע להצלת ספרי זהר הק' עם הגהות אאמו"ר זללה"ה ,אשר זה עתה
באו לידי.
ונוסף על גודל הענין עצמו ,הצלת דברי תורה ,הרי כמובן בהנוגע אלי ,גם נימה פרטית מיוחדת בזה ,ככל עניני נחלת אבות ,ובפרט
בהעלות בזכרוני ,העמל והיגיעה ביחד עם ההתלהבות ,בם עסק אאמו"ר בהאמור.
ויהי רצון אשר עוד רבות בשנים ,יעסוק בעניני תורה ומצות בכלל ,ובאופן טוב ,במצוה רבה כפדיון שבוים האמור.
והרי על פי תורת החסידות ,עבודת האדם בקדש ,עבודת הבירורים ,הרי זה פדיון ניצוצות קדושה הנמצאים בגלות ופדיון נפש האלקית
של האדם ,ניצוץ פרטי מהשכינה שבנפש כל אחד מישראל )כמבואר ע"י רבנו הזקן בכ"מ ומהם בתניא אגרת הקדש סי' ד'( .
ויעשה זה מתוך מנוחה וטוב לבב ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.
בכבוד ובברכה ובחתימה מעין הפתיחה נתינת ת"ח על כל הנ"ל.
נ.ב.
אף שדברים הבאים להלן אולי לא יתאימו כ"כ להאמור לעיל ,בכ"ז מצאתי את עצמי מחויב לצרפם גם הם ,בכדי לקיים הציווי ,והייתם
נקיים מה' ומישראל ,ובפרט ע"פ השמועה שהגיעתני ,אשר תמה כ' על העדר המענה למכתבו בו כתב אודות ענין הביקור ברוסיא
הסוביטית.
העדר המענה בא משני טעמים ,שהורונו חז"ל:
א( כשם שמצוה לומר דבר הנשמע ,כך מצוה וכו'.
ב( אין משיבין על וכו'.
ולבאר דברי ,הוא בהקדמה :כמובן תכלית האמיתית של ביקורם של בני ישראל במדינתנו לפנים ,עפ"י שיטתי ,ובודאי גם שיטתו הוא,
כדי שעל ידי זה יתחזקו שם במלחמתם על האופי היהודי שלהם ,ויתעודדו ברוחם ,בראותם אשר רבים הם האחים לדיעה עמהם ,שאם
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)ח"ו( גם הם היו נמצאים בתנאים דומים ,לוחמים היו על קיום צורתם ואופ]י[ים ועומדים בכל הנסיונות המלחמות וכו'.
בודאי בביקורו שם ,עד כמה שעלתה בידו לבוא במגע אמיתי עם אלו מסוג האמור ,והתבונן לאופן חייהם והקישוים ומכשולים אשר
בדרכם ,ראה ונוכח  -אשר למרות שבכל פרט ופרט ,תלוים הם בגורמים האויבים ונלחמים בכל ענין של תורה ומצות ,בכל זה שומרים
הם עליהם ככל יכולתם ,ועד כדי מצב של סכנת נפש בפועל ,ופשיטא עד כדי סכנה למצבם הכלכלי ,העדר הפרנסה וכו' ,ואינם נרתעים
גם בנוגע לילדיהם להתנהג באופן האמור ,ובלבד שישארו נאמנים לתורה ומצותי' ,ולכן קובעים עתים לתורה כל שעות הפנויות ,שומרים
על השבת ויום טוב ,ופשיטא על כשרות המאכלים ,וחלק חשוב מהם עד כדי לשמור על הזקן והפיאות ,למרות היות זה סימן בולט ,אשר
מיהודים אדוקים הנהו ,ועוד ועוד ,אף שע"פ ההשערה ,הרי דוקא אלו בעלי הזקן ופיאות ,משתמטים להפגש עם המבקרים ,מחו"ל,
כיון שהריגול בהנוגע אליהם ,הוא כמה פעמים ככה ,ואפשרית תואנה להתעולל עליהם על כל תנועה קלה ,ולכן אפשר שדוקא עמהם לא
נפגש ,אבל תקותי שסיפרו לו עכ"פ אודותם.
לאחרי הקדמה האמורה ,ישער בעצמו ,תגובת אחב"י העומדים בתנועה האמורה ,ובה חיים הם עשיריות בשנים ,אשר לאחרי שזכו
להפגש עם בני ישראל הבאים ממדינות ששם לימוד התורה וקיום המצות ,מבלי כל מניעות לגמרי ,ועאכו"כ כשהמבקרים באים מארץ
הקדושה וכו' ,הנה גם מרחוק ,לכל לראש רואים שבכל תהלוכות המבקרים ,משתדלים שלא יהי' ניכר כלל ,שמבני ישראל המה ,הן
במראה פניהם והן בהלבושים והן בהנוגע להציצית וכו' וכו' ,וכששואלים ,כמובן באופן עדין ובעקיפין ,בכדי שלא לפגוע ח"ו וח"ו וכו'
במה עוסקים ואיך מנצלים את החופש הגמור בהנוגע ללימוד התורה וקיום המצות ,הרי מקבלים מענה ,אשר פלוני הוא משחק בכדור
רגל ומצליח ,השני משחק בתיאטרון וכיו"ב ,והמובחרים שבהם  -הרי הם שומרי תורה ומצות ,אבל מיטב מרצם ומיטב הכחות שלהם
השקיעו בלימוד ,אשר לומדים גם באוניברסיטה הקומוניסתית ,בחופש גמור מבלי כל מונע ומעכב ,אלא שמזמן לזמן יש להם קביעות
עתים בלימוד תורתנו הק' תורת חיים.
וצע"ג אם שכר הביקור בהנוגע לעדוד רוח אחינו הנמצאים שם ,הוא גדול מההפסד או וכו'.
לא אכחד אשר תיכף כשקבלתי מכתב כ' בהנוגע להנסיעה ,רציתי לכתוב את כל האמור ,אבל שיערתי מה תהיינה התוצאות ,ולכן
בחרתי בשתיקה ,ע"פ שתי נקודות האמורות לעיל.
בכדי לסיים "בנעימה" ,להוסיף קצת "נחמה" בהנוגע להאמור ,הנה משלחת הרבנים הצעירים שנסעו מארצוה"ב לשם ,שנתים קודם
ביקורם הם ,וע"פ נקודות האמורות" ,הספק" בתועלת ביקורם גדול יותר מאשר בהנוגע לביקור כ' וחבריו ,כיון שנסעו בתור ב"כ רשמי,
רבנים בישראל ,והתגובה שהיתה שם ,מובנת מהשאלה הקצרה והקולעת אל המטרה שנתקבלה משם ,בשם בני ישראל ,ולאו דוקא
דתיים ,ולא עוד אלא שגם מאינם יהודים ,אשר משחקי כדור רגל ,ישנם גם אצלם ,ואין צריכים לבוא דוקא מארצוה"ב ,ואתו הסליחה על
האמור לעיל.
אבל באמת גם הנ"ל בא לאחרי התאפקות וצמצום מרובה ,שהרי הטענה היא לאו דוקא מפני שביקרו ,אלא טענה עמוקה ופנימית
ונפשית יותר ,לדכוותי':
לאחרי כל מה שעבר על אחב"י ,שזהו מגדיל כמה פעמים ככה האחריות של כל אלו שנשארו ,כאודים מוצלים מאש ,ועאכו"כ אלו הדרים
באה"ק ת"ו ,אחריותם למלאות עכ"פ כפי האפשרי את מה שהי' נעשה ע"י אחב"י שנהרגו על קידוש השם ,בענינים ,שבהם נפלינו
מכל העמים ,ז.א .עניני תורה ומצות ,ובאופן גלוי לעיני כל ,ולא כסיסמת "המשכילים" מלפנים ,להיות יהודי באהליך ואדם בצאתך,
שהתוצאות מזה ,הרי ניכרות בדור השני או השלישי של המשכילים.
ולומר הדברים בפשטות :וביחוד על הצעירים ,שגדלו בדורנו ,דור השמד )דאין עליהם לשנות השקפת עולם של  03 - 05שנה ,שדבר
קשה הוא ביותר( ,על צעירים אלו לתת דו"ח נפשי לעצמם שממלאים מקום הם של שמנה וסלתה של עמנו בני ישראל ,ועליהם להלוך
בראש חוצות באופן שכל רואיהם יכירום אשר מזרע אברהם יצחק ויעקב הם ,ובאה"ק ת"ו בפרט שיכירום אשר שומרי תורה ומצות הם
ככל הדרוש ,ולא יהי' זה ע"י מה שמדברים עברית ,כי אם עי"ז שכשפוגשים אותו ברחוב ,יאמרו עליו שבטח ממאה שערים הוא,
וכשישאלו אותו ,איך ובמה מבלה זמנו הוא ,הרי בפשיטות הגמורה ,צריך להיות המצב והמענה ,שמבלה כל זמנו ,בלימוד התורה
ושמירת מצותי' ,אלא שכיון שמוכרח הוא ע"פ הסדר שהנהיג הקב"ה בעולמו ,גם לפרנסה כפשוטה ,הרי מלאכתו ארעי ,באופן שאינו
דורש השקעת מרץ רב ופשיטא שלא השקעת חב"ד שלו ,וכח המחשבה בכללותה ,בענינים שגם האינם יהודים מתלהבים עליהם.
מקום בראש לומר ,שישאלני ,למה לא נשמעת "שיחה" ותביעה זו מפי רב פלוני ומנהיג פלוני וכו'.
ואפשר שהטעם הוא מפני שתי נקודות הנ"ל ,והעיקר ,שאין קושיא זו תירוץ על השאלה ,שהרי ממה נפשך ,אם אמיתית היא ,הרי יקבל
את האמת ממי שאמרו ,ואם אינה אמיתית ,הרי יש להוכיח במה בטלה הטענה.
כנ"ל האמור מופנה הוא לצעירי בנ"י בכל מקום ולכל לראש באה"ק ת"ו ,וביחוד לכל לראש לאלו שמביטים עליהם  -באיזה חוג שיהי' -
כעל מיצגי בני ישראל.
בכבוד ובברכה.

Notes:
משה :שוב ,תל אביב:.
להצלת ...אאמו"ר זללה"ה :ראה גם לעיל חט"ז אגרת ה'תתקה:.
חלק יט

ז'רכג
ב"ה ,י"ב אדר ,תש"כ
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ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים
מו"ה סעדי' שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מח' אדר,
ויהי רצון אשר יבשר טוב בענינים הכללים ובענינים הפרטים ,אשר הא בהא תליא.
ובפרט אשר נמצאים אנו בחדש אדר ,חדש ההצלחה לבני ישראל ועניניהם בטוב הנראה והנגלה ,וכידוע המעלה דפורים לגבי חנוכה,
)ראה ט"ז לשו"ע או"ח סי' עת"ר סק"ג ,הקדמה לשערי אורה( הרי גם בהנ"ל יהי' עד למטה מעשרה טפחים ,מנפש ועד בשר.
בברכה לפורים שמח ולבשו"ט מהצלחתו בעבוה"ק באהלי"י
מ .שניאורסאהן

Notes:
נדפסה בלקו"ש חי"א ע'  013והושלמה ע"פ צילום האגרת:.
מו"ה סעדי' :ליברוב ,צפרו .אגרות נוספות אליו  -לעיל חט"ז ה'תתע ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק כ

ז'תרח
ב"ה ,כ"ה אדר ,ה'תשכ"א
ברוקלין ,נ .י.
הרה"ג הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות
מוה"ר יצחק מאיר שי' הכהן
שלום וברכה!
בתודה קבלתי מכתבו מי"א אדר ,ובודאי בינתים נתקבל ג"כ מברק השני שלי במענה על שאלתו במברקו.
בודאי יהנה לדעת שהכרוז בנוגע משלוח מנות ומתנות לאביונים מצא הד נכון ומתאים לדבר חכמינו ז"ל מעשה הוא העיקר .ומסתפינא
לומר אשר כנראה כמה וכמה אלפים מהנוער קיימו מצוות אלו בפעם הראשונה בחייהם )הודות להתעוררות האמורה( .ונפלא הדבר עד
כמה לבן של ישראל ער הוא ,אשר בהודעה בעלמא מקיימים דבר טוב ,ומזה תוספת עידוד לכל אלו שהשפעה להם על הרבנים שאינם
ח"ו כקול קורא במדבר גו' ,ואף שלפעמים ,ואולי לפעמים תכופות ,אין התוצאות נראות אל אתר ,ואפילו לא לאחרי זמן ,אבל בסגנון
כ"ק מו"ח אדמו"ר  -חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.
מובן וגם פשוט שלעת עתה במצות האמורות נקל יותר לעורר ועד לקיום בפועל ממש ,מאשר במצות הקשורות בקשויים וכו' ,אבל בודאי
שמצוה גוררת מצוה ,מכשרת נפש המקיים שיהי' עכ"פ בנקל יותר לעוררו לקיום עוד מצות ועוד מצות.
בודאי שלדכוותי' דכת"ר הנמצא על אתר למותר להדגיש איך שהנ"ל יפה בעתו לפי המצב בהוה באה"ק ת"ו ]העדר האחדות בצד
השמאל ועד לממדים מבהילים ,שעוה"פ מודגש בפועל אמתיות מה שנאמר אל תאמרו קשר גו' ,כי בודאי ובודאי שלקשר כזה אין קיום,
ומה נעמו דברי רבינו הזקן בספר תניא קדישא פ' ל"ב[ .תקותי חזקה שלא ימנע כת"ר הטוב להודיעני בהמשך להנ"ל וכן בכללות
מהמצב ביהדות וכו' במחיצתו ובסביבתו.
ומענין לענין מעין אותו ענין ,ימים אלו הגיעוני תמונות מס .פאולא ובהם מהשתתפות כת"ר במסיבת התועדות דיום הבשורה די"ט כסלו
במוסד אהלי"י אשר שם.
כנראה מפני סיבה נתאחרה ידיעה זו ע"ע ,ומגלגלין בשורה טובה ומשמחת לימים שמחים דחודש אדר בו מרבין בשמחה.
בכבוד ובברכה לבשו"ט טוב לשמים טוב לבריות טובה לעושה פירות ,מתוך שמחה וטוב לבב.

Notes:
מוה"ר יצחק מאיר :לוין ,אגרות נוספות אליו  -לעיל ז'תקצח ,ובהנסמן בהערות שם:.
צווי פון די יסודות :ראה היום יום כ"ח חשון תש"ד .ט' אייר תש"ג:.
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"דאס דארפן אלע עמים כו' :ראה קונטרס מאמרים ,קונטרס יד ,תרצ"א ,ריגא:.
חודש הגאולה :מדרש רבה בא פט"ו ,יא:.
מצויינים ..אפגעזונדערקייט כו' :הגדה )ראה פי' זבח פסח( .מכילתא בא יב ,ו .לקח טוב שמות ו ,ו .וראה ג"כ צפני' א ,ח.
ילקוט בלק רמז תשסח .רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק יא ה"א .סמ"ג לאוין נ' .שו"ת צמח צדק יו"ד סצ"א .ובשער המילואים
בהשמטות:.
וש"נ:.
פאר-טיפ פון אלע שפעטערדיקע גלות'ן :בראשית רבה פט"ז ,ד:.
מאזשעס ..חאטשעש :כידוע הסיפור בהבעש"ט ותלמידיו בזה:.
חלק כא

ז'תתקנג
ב"ה ,כ"ה שבט ,תשי"ג
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מהור"ש שי'
שלום וברכה!
מפני הסדר הנני מאשר עוה"פ קבלת מכתביו מיום ר"ח טבת ,יו"ד ,כ"ב ,כ"ט טבת.
ז' ,יו"ד ט"ז וכ' שבט עם המצורפים אליהם ,ות"ח על הכתיבה לפ"ע בפרטיות .כן נתקבלו חבילות הספרים שנשלחו על ידו ששי וט"ו
בטבת.
ב( בנוגע לחלוקת דמי חנוכה ,הנה כמדומה שכבר כתבתי שאין כדאי להחמיר בזה ,היינו שאם רק יש ספק  -לתת ,ולו יהא ע"ש
העתיד .ואולי זה גופא יסייע שיתקרבו בהקדם.
ג( בנוגע למ"ש ע"ד העבודה בכפרים ובעיירות הגדולות וכו' .הנה דעתי מכבר ,שאף שיש לעבוד בהכפרים כי מצילים שם פשוט
מטמיעה ,אבל בכ"ז נוגע ביותר לחנך מורים ומדריכים מבין המרוקנים גופא ,ושלאידך גיסא יהיו ג"כ קשורים וברוח ליובאוויטש עד שיהיו
טופח ע"מ להטפיח .ולכל היותר יצטרכו רק אפ פרישען זיך מזמן לזמן )אשר לזה מהראוי  -בימי החופש מלימוד  -לערוך בשבילם מעין
לימודים מיוחדים ביותר אויף דער ארום ובעניני חינוך .ונוסף על עצם הלימודים  -הרי יהיה בזה ענין של קירוב הדעת בשבילם ,ואולי
כדאי לתת פרסים להמצטיינים בזה .כמדומה לי ,שזמני החופש הם ניסן תשרי ובאמצע הקיץ .ובטח יודיעני אודות זה(.
ד( במ"ש ע"ד הלעז דעניני איסור סקילה ר"ל אשר יש סברא להכאה .הנה פשיטא ,שבכותלי הישיבה דבר זה מופרך לגמרי ,כי מלבד
שהענין עצמו  -התוכחה ע"י הכאה  -הוא יותר שלילי מאשר חיובי ,הנה בטח יתפרסם הן העונש והעיקר הסיבה ,בין ההורים ,ובפרסום
יותר בין התלמידים ,ואז יש מקום לחשש שגם אלו שאין יודעים ע"ד כללות הדבר יתענינו .וידוע מענין חטא עה"ד שהענינים הנמשכים
בידיעה פועלים בדרך פנימי וכו' .ויש לחפש דרכי עונש אחרים ,וכמו ריחוק מביה"ס למשך איזה זמן ,או כולו.
או ע"ד המובא בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר שלא להרשות להם להיות נוכח בעת סיפורי צדיקים וכיו"ב ענינים שלבם חפץ .והעולה על
כולנה  -השגחה נוספת על התלמידים ,שיש לקוות שבד"מ ילך הלוך ויתמעט הענין עד שיופסק לגמרי.
ה( בטח יודיע מהלך הענינים בנוגע לאוצר התורה וכו'  -במשך הזמן שעבר מעת כתבו.
ו( כבר העירותי מאז ע"ד חיפוש הדרכים בכדי שיוכלו להדפיס במכ"ע המופיעים במדינתם ,מזמן לזמן ,ע"ד חב"ד בכלל ופעולותיהם על
אתר בפרט .ובשפה הצרפתית אין כלל אחריות  -כיון שמבינים הם אותה .ואפילו בשפה הערבית  -בטח יוכלו למצוא מי שהוא נאמן
שיעיד שההעתקה מתאמת להכוונה.
ז( בעינן הסידורי תפלה ,כמדומה כבר כתבתי שכדאי לתתם לאליאנס  -באופן המתאים שלא יפרשו זה כהסכם על שיטתם.
ח( במכתבו מז' שבט אינו כותב פרטים ע"ד בריאותו .ובטח לעת קבלת מכתבי זה כבר הוטב .ולמותר להעיר ,אשר צריך למלאות
כהוראות הרופאים .וידוע פסק הרמב"ם אשר היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא .וה"ה להאברך יונתן בן מרים שי' הלוי  -שגם
אודותו מצורף פ"נ .ובטח יבשר טובות גם עד"ז.
ט( נהניתי במאד ממ"ש שאחד מהמלמדים דאהלי"י הכריז שיבדקו התפילין והמזוזות ותיקן הענין .ומה טוב שגם בשארי המקומות יהיו
מתענינים בזה .וכדאי שיתדבר עם הרה"ג והרה"ח כו' הרבא"ג שי' ע"ד תקציב מיוחד לתועלת זו .וכדאי ההוצאות והטרחה בשביל
גודל הענין .ונוסף ע"ז שבודאי יפעול ג"כ על החינוך .ומענינא דיומא  -הנה כדאי להתענין במנהגם על אתר בנוגע לפסח ובפרט בענין
שמורה.
וכמדומה שגם בשנה שעברה נתנו לאחדים .ואם אין בזה חילוק דמערבאי ומדינחאי ,היינו אשכנז וספרד  -אולי כדאי ליתן בתור תשורה
להעומדים בראש באהלי"י והתחילו לנהוג במנהגי חב"ד  -מצות שמורה לאפיקומן עכ"פ .ובטח גם בזה יתדבר עם הרה"ג והרה"ח כו'
מוהרבא"ג ,שי'...
יא( נהניתי במאד ממה שיצא לפועל שילוח התלמידים לבתי הכנסיות .ובודאי יתן השי"ת הצלחה הן בהשפעת התלמידים על השומעים,
והן בפעולת הדבור על התלמידים בעצמם.
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יב( גרמה לי שמחה מיוחדת ביאת מהר"ן שי' פינסאן )שבטח יגרום זה ג"כ להרמת רוחו הוא( ...והשי"ת יזכהו לבשר בשו"ט ולעתים
תכופות  -בעניני הכלל וכן בעניניו הפרטים.
יג( הגיעתני ידיעה משיקאגא ששלחו מביהכ"נ דשם על שמו עוד עשר חבילות בגדים ,ויש מן המוכן עוד לערך עשרה.
בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובשאר ענינו ובפ"ש כל המשתתפים אתו עמו,
מ .שניאורסאהן

Notes:
מצילום האגרת:.
מוהרש"ב שי' :מטוסוב .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ט ז'רלח ,ובהנסמן בהערות שם:.
לקמן ז'תתקעב* .ח'טז:.
שכבר כתבתי :ראע לעילח"ה אגרת א'שמא:.
וידוע מענין חטא עה"ד :ראה סה"מ עזר"ת ע' פט ואילך:.
המובא בשיחות :ראה סה"ש קייץ ה'ש"ת ע' :.161
אין כלל אחריות :ר"ל ,שבדיעבד יש להסתפק גם בזה:.
חלק כא

ז'תתקסג
ב"ה ,כ"ז ניסן ,תשי"ג
ברוקלין.
הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מוה"ר סעדי' שי'
שלום וברכה!
קבלתי מכתבו מז' ניסן וכן המכתב שאחריו .ובשאלתו באיזה מקום יתעסק בעבודתו ,הנה כפי שסיפר הרה"ג והרה"ח הרבא"ג שי'
היתה אסיפה משותפת מכולם ביחד כשהי' במרוקה ,ואז הי' המדובר ,שהוא יעבוד באחת העיירות היותר גדולות שאחרי מכנס
וקסלבנקה ,והיותר נראה הוא מידלעט ,כיון ששם מוסדות שלנו היותר מרובים באוכלוסין .ובכלל  -נראה הדבר .וכיון אשר משלנו
במרוקה הם רק ד' ה' אנשים ,ויש שם כר נרחב ביותר לעבודה באופן גדול בחינוך וא"כ ,במילא ,ג"כ בענין הפצת החסידות דרכי'
והנהגותי' ,והרי כדאי שיתפזרו  -עד כמה שאפשר  -בעיירות שונות .ובטח ,במשך זמן לא ארוך ,ימצא כאו"כ מהם עוזרים על אתר
לענינים הטפלים לפ"ע .וכיון שהכוונה היא להשפיע לא רק על התלמידים והקטנים אלא גם על הגדולים הבע"ב הרבנים וכו' ,ובכדי
לקרב אותם לא רק לסייע במוסדות אהלי"י אלא גם לעניני חסידות בכלל ,אשר זה פועלים יותר ע"י לימוד עניני חסידות הקלים,
הסיפורים ע"ד דרכי החסידים וכו'  -הנה תקותי ובטחוני ,שבמקום שיתיישב הנה יארגן חוג של אברכים ובע"ב  -כמובן ברשיון הרבנים
והחכמים שלא יהי' בזה כל ענין של פחיתות כבודם ודמותם )מפני כו"כ טעמים(  -ובמילא במשך הזמן יעמוד מחוג זה ג"כ עוזרים
ומשפיעים ומחנכים.והאריכות אך למותר .ובטח למותר להעירם ,אודות יום ל"ג בעומר הבע"ל .וכידוע עד כמה חשוב אצל הספרדים יום
הילולא ,ובפרט  -של הרשב"י בעל הזהר .ובמילא בודאי חגיגתו תשביע רצון כל הנ"ל.,
המחכה לבשו"ט ובברכת הצלחה,
מ .שניאורסאהן

Notes:
מצילום האגרת:.
מוה"ר סעדי' :ליברוב .אגרות נוספות אליו  -לעיל ז'תתצז ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק כא

ח'קעא
ב"ה ,י"ח טבת ,תשי"ט
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ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים כו'
מו"ה יצחק שי'
שלום וברכה!
במענה למכתביו מט' וי"ג טבת ,בם כותב מההטבה באיזה נקודות בביה"ס אהלי"י ,אשר ההשגחה העליונה זיכתו בהנהלתה.
ויה"ר שתגדל הטבה זו הלוך וגדל ,וכן יוטב המצב בשאר הנקודות אודותן כותב ,ובכל הענינים יהי' הלוך והוסיף הלוך ואור עד כי גדול
מאד.
מובן וגם פשוט ,שלא רק מותר לו לכתוב בכלה ענינים אודותם כותב ,אלא שגם מחובתו וזכותו הוא .אלא שמהנכון שיוסיף בכ"פ גם
הצעת תיקון בהנקודות הדורשות תיקון ושיפור .ומובן שההצעות צ"ל באופן שלא יביאו להירוס בנקודות אחרות ,ובפרט שרואים במוחש
אשר לפעמים  -הרי ההירוס ברור הוא ,ובהנוגע להתיקון ושיפור ,יתברר רק לאחר משך זמן ,לפעמים לטוב ולפעמים כו'.
נעם לי לקרות במכ' ע"ד ההתועדות בכפר חב"ד בי"ט כסלו העבר ,אלא שמצערת נקודה ,אשר לדעתי חשובה היא ,כמובן באם
השמועה אמיתית היא ,והיא שכאילו באו כמה מבני הנוער ולא הרשו להם לכנוס למקום ההתועדות ושוטטו מבחוץ למקום ההתועדות,
מבלי התענינות כלל בהם .והרי בודאי שהיתה אפשרות לסדר באיזה אופן שתהי' התועדות גם מבחוץ למקום ההתועדות ראשית.
ובפרט שכמדומה שכבר עשו זה כמה פעמים שבמקום אחד התועדו אנשים ובבנין שני נשים וכיו"ב.
תיקון האפשרי להנ"ל -באם נוער זה מקבוצות מאורגנות ,בטח יודעים הכתובת שלהן ,ויש מקום לבאר להן הסיבה .ואפשרי גם -
בהתועדות הקרובה לעשות מה שהוא מיוחד בשבילן ,בכדי לפצות את דעתן .או עכ"פ לבוא עמהן בקישור מכ' וכו'.
כוונתי בכתיבתי אליו כוללת ,אשר כדאי שיעורר שאר המתענינים ג"כ בזה .והרי כבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.
בברכת הצלחה בעבודתו הק' ולבשו"ט בכל האמור,
מ .שניאורסאהן

Notes:
מצילום האגרת:.
מו"ה יצחק שי' :גנזבורג .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח'מב ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק כב

ח'רנו
ב"ה ,ב' כסלו ,תשכ"ב
ברוקלין.
הנהלת רשת אהלי"י ליובאוויטש אשר
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
לפלא הכי גדול שזה זמן רב אשר אין כל ידיעות מהנעשה בהרשת ,וכמדומני שמשך זמן זה הוא כחצי שנה ויותר שנתקבלו רק ידיעות
הכי מעוטות ומקוטעות ,וגם הן  -רק במדה ונצרך זה בשביל שאלה פלונית או בעיא פלונית ,וכנראה שכמה ממנהלי בתי ספר הרשת,
דעתם פשוטה ,שעל הנהלת הרשת להודיע ,ובמילא גם מהם אין כל ידיעות.
ופשוט שאין הכוונה לצעוק על העבר  -כי אם בהנוגע לעתיד ,ויהי רצון שיפעול בנוגע לעתיד הכי קרוב ובפרטיות הדרושה.
ועל של עתה באתי ,כוונתי לעניני חדש כסלו דכל שנה ושנה ,והנקודה  -שכנראה אין מנצלים עניני חדש כסלו בבתי ספר הרשת בכלל,
ובפרט בנקודה הפנימית דהפצת המעינות ,תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' ]מתאים להגיל ,רמת ידיעותיהם ותכונות נפש התלמידים-
ות שי'[ ,והכוונה בזה  -לא רק בנוגע לימי יו"ד וי"ט כסלו ,אלא גם בנוגע לימי חנוכה ,שאפילו את"ל שלא כל אחד יקבל הסברת
השייכות דימי חנוכה להפצת המעינות דוקא ]שהרי הנס הי' בשמן ,רזא דרזין דאורייתא )מעין שהוא המקור לבאר שממנו נמשך
הנהר( ,והמצוה  -להאיר על פתח ביתו מבחוץ ,הפצת המעינות חוצה[ ,הנה בודאי תתקבל ההסברה שחנוכה מורה על הפצת אור
תורה ובמס"נ מבלי להתחשב עם כל מניעות ועכובים ,הן מבפנים )הנהגת הבית ,ההורים( והן מבחוץ ,וכמודגש בנוסח ועל הנסים וכו',
וכו'.
ואפילו את"ל שחלק מימי חנוכה  -בבתי ספר הנ"ל ימי חופש הם ,כי כאן אין ידועים הסדרים בבתי ספר באה"ק ת"ו בימים הללו ,בודאי
שלפניהם מדברים ע"ד עניני חנוכה.
ומהנכון שתיכף בהתקבל המכתב יתייעצו בכל הנ"ל בכדי שתהיינה ההכנות בעוד מועד ובאופן מתוכנן.
ויהי רצון שיהי' כל הנ"ל בהצלחה מופלגה ויבשרו טוב ובמפורט.
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בברכת הצלחה בעבודתם בקדש מתוך שמחה וטוב לבב.

Notes:
חלקה נדפס בלקו"ש ח"כ ע'  926והושלמה עפ"י העתק המזכירות:.
חלק כב

ח'תקיג
ב"ה ,י"א אלול ,ה'תשכ"ב
ברוקלין ,נ .י.
הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות
אבות וכו' הרש"ז שי'
שלום וברכה!
הנני לאשר קבלת ב' מכתביו עם המצורף אליהם ,הסקירה ,וכן הפ"ש על ידי הרב מרדכי שי' קירשבלום .ות"ח ת"ח בעד כל זה.
כדרך בני ישראל ומנהגם להעיר על כל ענין וענין ,על אחת כמה וכמה בענין כהנ"ל ,אביעה תקותי החזקה שבהמשך לסקירה האמורה
תבואנה המסקנות המידיות ,על כל פנים בנוגע לאחינו בני ישראל הנמצאים מעבר זה דמסך הברזל ,ולכל לראש אחב"י הנמצאים בארץ
אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה ,ואשר אלי' נושאים את נפשם ,כדברי כ' במסירת הפ"ש ,אחב"י מאחורי המסך,
מזכירים אותה בכל עת מצוא ומתגעגעים לידיעות מהנעשה שם וכו'.
ועל פי המודגש בהסקירה בסימני חיות עמנו עם בני ישראל הנצחי וקיומו ,שהם עניני מצוות מעשיות דוקא ,מתחיל בענין שהוא למעלה
מטעם ודעת ,הוא ענין ברית מילה ,הנכרת ונחתם בבשר )ולא בנשמה לבדה( ,ובבשרו של תינוק רך בן שמונת ימים )ועל פי ביאור
המדרש והרמב"ם בזה דב"ר רפ"ו מו"נ ב ,מט ,הרי גם קודם לכן הי' מקום למצוה זו ,אלא שאמרה תורה תתחזק מתחילה בריאות רך
הנימול( -
הנה תוכן המסקנא המידית להיות לעזר לאחב"י הנתונים בצרה ובשבי' ,עזר שאין כל מחיצה וגבול לעכב בעדו ,היא ההתחזקות בקיום
מצוות מעשיות של כל אחד ואחת הנמצאים מעבר מזה ,קיום בפרסום ובגאון הנובע מההכרה אשר בחר בנו וקדשנו במצוותיו ,היפך
החשאיות והלחץ עד דכדוכה של נפש הקשורים בקיום המצוות מעבר למסך.
פשוט שמבין הנני שלא יהי' רעיון זה "פופולארי" ביותר ,ובפרט בתקופה האחרונה של מצב הרוחות שברחוב באה"ק ת"ו .אבל הרי אין
העדר פופולאריות גורע כלל מאמתת ענין ותוקף מציאותו וההכרח שבו.
יודעני גם כן שיש מקום לטענה שהרי הנ"ל הוא מתפקידו של כל אחד ואחת ,כנ"ל ,ולאו דוקא של מוסד פלוני או מפלגה פלונית או
אנשים מסוג פלוני ,וטענה צודקת היא במילואה .אבל פשיטא גם כן שבהתאם לגודל היכולת והאפשריות שביד כל אחד )איש או מוסד(
גדולה גם כן אחריותו והמשימה אשר עליו במילוי תפקידו הוא.
שמעתי פעם מכ"ק מו"ח אדמו"ר ,אז א חסיד איז א קלוגער און לעגט ניט אפ אויף מארגען וואס ער קען אפטאן היינט .ובנידון דידן הרי
הובטחנו שלא ידח ממנו נידח ,וכדברי יחזקאל הנביא ,היו לא תהי' גו' אם לא ביד חזקה אמלוך עליכם] .ודרך אגב" ,בהמשך" להנ"ל,
הרי אחב"י אוהבים חידוש ,ומה טוב חידוש מפתיע .ורואים לאחרונה אשר כמה מהשלוחים מאה"ק ת"ו לגולה נצטוו להתנהג בשמירת
השבת ,הכשרות וכו' כיון שמביטים עליהם כבאי כח ארצנו הקדושה ,ושחוזרים מארצות העמים לארץ הקדושה משחררים אותם מהציווי
והפקודה הנ"ל![
בודאי שלא יקפיד כ' על הכתוב לעיל ,וגם לא אאריך יותר במקום שהי' ראוי להאריך כמה וכמה ,כיון שלדכוותי' אין צורך באריכות.
מצער ביותר מה שעד עתה לא נעשה בפועל ממש בנוגע לענין הבנינים וכו' ,אף שמכבר נבחר ועד וכ' יושב ראש בו .ברם כ' כותב
טעמים על זה במכתבו ,ואין צועקין על העבר ,ויהי רצון שעל כל פנים משעה זו ואילך יתקדם הענין בקצב הכי מהיר מתאים להכרח
ודרישת השעה.
בהמצאנו בימי חודש אלול ,חודש הרחמים ,יהי רצון שכ' יתבשר טוב מקרוביו שי' אשר שם ,אודותם כותב במכתבו מח"י מנ"א ,בטוב
הנראה והנגלה.
בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה
מ .שניאורסאהן
מכתבי הקודם בטח קבל בעתו ובזמנו.

Notes:
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הרש"ז :שזר .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח'רנד ,ובהנסמן בהערות שם:.
הסקירה :מנסיעתו לרוסיא .ראה גם לעיל אגרת ח'תמו ,ובהנסמן בהערות שם:.
עזר ..בעדו :ראה סה"מ מלוקט ח"ד ע' פט ,ובהנסמן בהערות שם:.
בתקופה האחרונה :ראה גם לעיל אגרת ח'שצט .ח'תלא:.
שמעתי :ראה גם לעיל ח"ז אגרת א'תתפב ,ובהנסמן בהערות שם:.
מהשלוחים ..נצטוו :ראה גם לעיל אגרת ח'שפג:.
הבנינים :בכפר חב"ד:.
ואין צועקין :ראה ברכות נד ,א:.
ח'תקיד:
כללי פרטי .נדפס בלקו"ש ח"ט ע'  013והושלמה עפ"י צילום האגרת:.
המאמר הידוע :ראה גם לעיל אגרת ח'רסז:.
הרחמים והרצון :ראה מטה אפרים בתחלתו:.
כדברי כ"ק :לקו"ת רד"ה אני לדודי )פ' ראה לב ,ב(:.
ומבאר כ"ק :סד"ה לך אמר לבי )ס' המאמרים ה'שי"ת ע' רפה(:.
ימות החול :ראה לקו"ת שם .כן להעיר אשר השחוק  -פנים שוחקות  -בא מביטול היש כו' )דרושי ר"פ תולדות(:.
עניני שדה :ראה מדרשי חז"ל עה"פ :איש שדה ..יושב אהלים )תולדות כה ,כז( .ראה רש"י ד"ה בשדות )נדה סו ,א(:.
המאמר הידוע :ערב ר"ה דשנת השי"ת )ס' המאמרים ה'תשי"א ע' יז(:.
חלק כג

ח'תתקמט
ב"ה ,ח' אדר ראשון ,תשכ"ה
ברוקלין.
הנהלת ישיבת תומכי תמימים לוד
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
במענה למכתבם מראש חדש אדר ראשון ,בו כותבים ע"ד הצעת הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מדות הרח"ש שליט"א ,למזג
ישיבת אחי תמימים דראשון לציון עם ישיבת תומכי תמימים דלוד וכפר חב"ד.
ובודאי הכוונה בהאמור ,שעי"ז יתוסף בביסוס ישיבות אלו ,וגם בהתפשטותם,
ויהי רצון שיהי' המיזוג בהצלחה בכלל ,ובהצלחת מטרה האמורה במיוחד,
שהרי היא היא פקודת ותקות ורצון רבותינו נשיאינו ,להרחיב אהלי התמימים ומשכנותם ,באופן דמוסיף והולך בגשמיות וברוחניות גם
יחד ,מוסיף והולך ואור.
וגדול זכות הענין והתעוררות ר"ר של רבותינו נשיאינו ,להוסיף בהצלחת כל האמור ,נוסף על הברכה וההצלחה דכל אלו שישתתפו בזה
בהווה ובעתיד ,וכל אלו שעשו בביסוס מוסדות אלו בעבר ועד עתה.
וכמובן ופשוט  -להמשכת ברכת רפואה להרה"ח וכו' וכו' הר"ר חיים שאול שליט"א ,שבודאי כשיתחזק בבריאותו יתחזק בפעולות
לביסוס מוסדות האמורים ועוד בתוספת מרץ ,מתוך שמחה וטוב לבב ,אשר כמובן גם חיזוק זה עיקר במיזוג האמור.
והרי כ"ז כהוראת פרשת שבוע זה:
ואתה )בתוספת וא"ו ,המשכה מלמעלה מהשתלשלות( תצוה )מלשון צוותא
והתקשרות( את בני ישראל )לי ראש ,היא בחי' חכמה )שבתורה הוא ענין פנימיות התורה(( ויקחו אליך )לבחי' משה שבכ"א( שמן
זית )הבא ע"י כתישתו ,אתכפיא וכו'( זך )ראשון שבשמנים ,כמ"ש כל חלב לה' ,וע"י( כתית )ביטול  -מגיעים( למאור )של תורה,
ועי"ז מתקשרים בקוב"ה בבחי' הנקראת מאור ,ומזה נמשך להיות ,ד(יערוך אותו אהרן )שמחה של מצוה ,ובאופן ד(חקת עולם )דבר
של קיימא ונצחי( כמבואר בדא"ח.
המצפה  -ובברכה  -לבשו"ט בכל האמור,
מ .שניאורסאהן
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Notes:
חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ו ע'  634והושלמה עפ"י צילום האגרת:.
הרח"ש :ברוק:.
למזג ישיבת :ראה גם לקמן אגרת ח'תתקסח .ח'תתקעז:.
כמבואר בדא"ח :ראה תורה אור עה"פ:.
חלק כד

ט'פח
ב"ה ,י"א שבט ה'תשכ"ו
ברוקלין ,נ.י.
הוו"ח...
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מיום...
ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנם.
והרי באנו זה עתה מיום העשירי בשבט ,יום הסתלקות הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,אשר על הציון הק' שלו
יזכירוהו.
והרי ,בלשון בעל ההילולא  :גבורי ישראל  ,מגיני ארץ ,גם בהשיבם נפשם אל חיק אביהם שבשמים ,אשר לו משלימים נפשותם )מד"ר
בראשית פ"ק בתחלתה( הנה לא זה בלבד שלא יפרדו מעל צאן מרעיתם ,הנה עוד מתרפסים להדום כסא מרום ,להתיצב לפני הוד א-ל
רם ונשא ,להגן על עם ישורון )ע' מד"ר בראשית פמ"ד ,ה'( לדרוש רחמי וחסדי האב על בנו ,עמו ונחלתו.
בברכה
מ .שניאורסאהן

לשאלותיו בנוגע להשתתפות בהנהלה וכו'  -הרי כתבתי מכבר ולפ"ע בפרטיות.

שו"ע אדה"ז כרך שני נתקבל בעתו ות"ח.

לכתבו בענין הדפסת חד"ת שלו בעניני גטין ,עגונות וכו'  -בכלל נכון הדבר ומכו"כ טעמים .אלא  -כיון שכל כיו"ב בעיקרו שייך לרבנים
מורי הוראה כו'  -יש להתייעץ עם כהנ"ל.
לההערה בלקו"ת שלח )מב ,ב( דנדה וזבה במים חיים  -זהו לדעת כו"כ מהגאונים וכ"מ בזח"ג )צז ,ב( ותקו"ז סוף תק"ה .ומקצת
מהנ"ל נסמנו בהערותי ללקו"ת שם )נדפסו בהוצאת הלקו"ת תשכ"ה(.
להערתו בלקו"ת נשא )כט ,ב( שמנחת נדבה מביאה בכפיפה מצרית ,שזהו דלא כמפורש בסוטה )יד ,ב( דפסול  -הרי מפורש שם
שהטעם דהקריבהו נא לפחתך גו' ,ואיסור זה אינו מן התורה )כס"מ הל' איס"מ פ"ב ה"י )ודלא כי"א מהאחרונים דאסור מה"ת -
דלפ"ז אינו מובן הא דעניים מביאים בכורים בסלי נצרים של ערבה )בכורים פ"ג מ"ח( שבודאי פחותים מנצרי דקל )דהיינו כפיפה
מצרית ,כפרש"י בסוטה שם( דסברת הקריבהו שייך גם באינו קרב על המזבח ממש ,וק"ל((.
ז"ע נתקבל מכ' שלאחרי הנ"ל .ובנוגע לשו"ת שלו בעניני עגונות  -כדאי שמקודם יראה ס' אוצר הפוסקים לאה"ע סי' י"ז )מו"ל
בירושת"ו( ,ימלא בהתאם לזה בשו"ת שלו ולאח"ז  -להו"ל בהצלחה.

ז"ע נתקבל מכתבו מי"ג שבט והמצורף אליו.
הקושיא דעתה בקל להבעיר אש ולמה תאסר בש"ק וכו'  -ההסברה פשוטה ,ד"עשה ה' גו'" היתה קלה עוד יותר )אמירה ,ה' שהוא
א"ס( ומזה "שבת וינפש".

בברכה לבשו"ט )כולל  -כמובן ,מהופעתם  -בעגלא דידן  -דהכרכים שלאחר י"א אנצ' תלמודית( מתוך בריאות הנכונה.
האומנם מוכרחת הנסיעה  -ביקור בנעפאל?
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במענה לשאלתו  -הנוהג בישראל שבחג הפסח נמצאים ביחד איש וביתו )ובביתו( ובפרט ראש המשפחה .נוסף על שקשה ביותר להדר
כפי הרצון בעניני פסח  -כשנמצאים במק"א .וק"ל.
נהנתי בקריאתי הקטע דמכ"ע  -מאמרו אודות שמיטה .כן יצליחו ה' גם לימים יבואו.

פשוט שאין שאלת דירה מעכבת בעניני שידוכין.

במענה לשאלתו  -מובן שצריך לגמור לימודיו .וה' יצליחו.

במענה להערותיו  :א( בסוגיא דברכות )לב ,סע"ב( ראה רשימות הצ"צ לאיכה עה"פ זכור ה' .ב( המודעה רבה ע"ד קרה"ת  -מובן
שכדאי לפרסמה בכ"מ מתאים לתנאי המקום ,שהרי לפרסומי ניתנה .ג( בנוגע לביקור באהקת"ו  -יציע הענין לפני ג' ידידים ויעשה
כהכרעתם.

Notes:
כללי-פרטי .נדפסה בסה"ש תש"ד בתחלתו .לקו"ש חי"א ע'  .532תוכנה נתבאר באריכות בהתוועדות יו"ד שבט תשכ"ו:.
בלשון בעל ההילולא :במכתבו ליום היאצ"ט הראשון של כ"ק אביו אדמו"ר נ"ע )נדפס בס' חכמי ישראל  -ניו יארק ,תרפ"ד -
לג ,א(:.
גבורי ישראל ,מגיני ארץ..להגן :השייכות דגבור ,מגן ולהגן כו'  -עיין שהש"ר עה"פ אלף המגן..שלטי הגבורים ובאור התורה
לה"צמח צדק" )שהשנה שנת המאה להסתלקות הילולא שלו( פ' לך ד"ה שכרך הרבה מאד:.
לא זה בלבד :להעיר מסוטה )יג ,סע"ב( :לא מת משה..מה להלן..אף כאן .ובזח"ב קעד ,סע"א:.
ישורון :ראה ב"ר וישלח רפע"ז :ישורון נאים ומשובחים .לקו"ת נצבים )מה ,רע"א(:.
אוה"ת להצ"צ פ' ברכה )ע' א'תתנ ואילך( בארוכה וש"נ .ושם )ע' א'תתע( :ישורון כולל יעקב וישראל יחד כו' שעשועי המלך
בעצמותו כו' שירה כו' שירו כו' בנו"ן פשוטה כו' מכתר הכללי עד בחי' המלכות .ולהעיר אשר תרגומו )דברים לג ,ה(:
באונקלוס " -ישראל" ,בירוש' " -בית יעקב":.
:-----------------------במכתבו :אג"ק שלו ח"א אגרת עב:.
שהש"ר עה"פ :פ"ד ,ד )א(:.
ובאוה"ת לה"צמח צדק"  ..פ' לך :עח ,ב ואילך:.
לשאלותיו :כתי"ק בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מו"ה יהושע שניאור זלמן סרברנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל
חכ"א ח'קפה ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ט'קט:.
ט'רי .ט'שדמ:.
כתבתי מכבר :ראה לעיל חי"ב אגרת ד'רסט .חי"ז אגרת ו'קמח:.
שו"ע אדה"ז :כתי"ק בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מו"ה אפרים שי' וואלף ,לוד .אגרות נוספות אליו  -לעיל
חי"ח ו'תתקמג ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ט'שדמ:.
שו"ע אדה"ז כרך שני :שי"ל זה עתה ע"י "קה"ת" בארצנו הקדושה:.
לכתבו בענין :נכתבה בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מו"ה חיים מרדכי פרלוב .אגרות נוספות אליו  -לעיל חכ"ב
ח'תכג ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ט'שסג:.
חלקה נדפסה בלקו"ש ח"ז ע'  ,502והושלמה ע"פ הנדפס בתחלת ספרו "גט למעשה":.
לההערה בלקו"ת שלח :ראה גם לעיל ח"ג אגרת תשא .ח"ט אגרת ב'תשפה .לקו"ש ח"ז ע'  123הערה :.5
להערתו בלקו"ת נשא :ראה גם לעיל ח"ג אגרת תקנו:.
הקריבהו נא לפתחך גו' :מלאכי א ,ח:.
ז"ע נתקבל מכתבו :מכתי"ק ,בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מו"ה מנחם ישראל מלוב .אגרות נוספות אליו -
לעיל ח"כ ז'תרנא ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ט'קכג:.
נדפסה בלקו"ש חי"א ע'  ,153והושלמה ע"פ צילום האגרת:.
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הקושיא דעתה בקל להבעיר אש ולמה תאסר בש"ק וכו' :ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'שסג:.
עשה הוי' גו'..שבת וינפש :תשא לא ,יז:.
בברכה לבשו"ט :מכתי"ק ,בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מוהרש"י זוין:.
אגרות נוספות אליו  -לעיל ט'לג ,ובהנסמן בהערות שם:.
במענה לשאלתו :נכתבה בשולי האגרת הקודמת:.
נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע' קצג .לקו"ש חל"ז ע' :.051
הנוהג בישראל :ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'רסה ,ובמצויין ב"אהלי שם" ח"ו ע' רנד:.
פשוט :נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע'  .664נכתבה בשולי האגרת הקודמת:.
במענה להערותיו :נכתבה בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מו"ה יצחק דובאוו .אגרות נוספות אליו  -לעיל חכ"ג
ח'תשט ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ט'קסג:.
ט'רסז:.
רשימות הצ"צ לאיכה :נדפס לאח"ז באוה"ת נ"ך ח"ב ע' א'פה ואילך:.
המודעה רבה ע"ד קרה"ת :אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א אגרת סז:.
לפני ג' ידידים :ראה גם לעיל חכ"א אגרת ז'תתקכז .ובכ"מ .אג"ק אדמו"ר הצ"צ ח"ב אגרת יו"ד ,ובהנסמן בהערות שם:.
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סרברנסקי
חלק ג

תרכג
ב"ה ,ט"ו סיון ,ה'תש"י
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהוריש"ז שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו בשם כל אנ"ש מג' סיון,
תודה על הבשורה הטובה מקיומה של הישיבה בשעפערטאן ותכנית הלימודים ואומר יישר לכל אנ"ש שי' אשר התמסרו בנפשם ,בגופם
ומאדם למלא את השליחות שהטיל עליהם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,ובהיותם חקוק בזכרונם הכלל כי שלוחו של אדם כמותו )ויעויין
היטב לקו"ת ד"ה ויקרא פ"ג( לא יתפעלו כלל וכלל משום מניעות ועיכובים ,ובעזהשי"ת יעלו ויצליחו.
ההצעות המובאות במכתבו בנוגע להרחבת הישיבה בכמות ואיכות ,אמנם טובות הן ,ובטח יטכסו עצות איך להביאן להפועל .אבל אם
אי אפשר להשיג את כל משאלות לבם לטובה ,אין זה צריך להיות חלילה סבה גם למשהו של נפילת רוח ,אלא אדרבא זה צריך לעורר
לחפוש אחר חפוש למצוא הדרך איך להתקרב למצב הראוי להיות ככל האפשרי ,ומה שדורש זהירות גדולה הוא שלא לטעות בפירוש
ענין הענוה שצ"ל דוקא כפי המבואר בסוף המשך שבועות דהאי שתא ,ואז במילא מתוך שמחה של מצוה יעמדו על משמרתם ,יחד עם
ההשתדלות התמידית להרבות את מספר התלמידים ואת חוג העוזרים על ידם.
לתכנית הלמודים מהנכון להכניס לימוד דינים הרגילים ביותר מקצור שו"ע וכיו"ב.
בהיותי היום על הציון הזכרתים להצלחה בעבודתם בקודש ולכל טוב.
המקוה לבשו"ט מכל הנעשה אתם בגו"ר ופו"ש כל החבורה תי' .אשר בטח מתחברת ע"י לימוד תורת החסידות ,הנהגה במדות
חסידות והליכה בדרכי החסידים  -ע"פ ההוראות בכל זה מנשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ
הרב מנחם שניאורסאהן

Notes:
מהעתק המזכירות:.
מהוריש"ז :סרברנסקי .אגרות נוספות אליו  -לקמן תרנה .תשט .תשסא:.
בשעפערטאן :אוסטרליה:.
חלק ג

תרנה
ב"ה ,ג' מנ"א ,השי"ת
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהוריש"ז שי'
שלום וברכה!
מכתבו עם המוסג"ב בעתו נתקבל .וקראתיו ,וגם ביום ה' העבר ,על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ .ובודאי ברכם ,כל אחד ואחת
בהמצטרך להם ,לפי ענינם ,והשי"ת ימלא ברכותיו בגו"ר על מילואן.
ומה שמתברך שיהיו כלים טובים למילוי הרצונות,
הנה אין צ"ל במרה שחורה וספקות יותר מדאי ,כי גם בזה משתמש היצר.
וכבר הי' מדובר בהתועדות פה ,אשר אין לשכוח שכל ענין הבריאה )כוונתי בזה אפילו בריאה דכללות ,וגם כללות ענין ההשתל'( הי'
מצד שטבע הטוב להיטיב .ומובן שענין הסיבה משפיע וניכר בהבריאה .זהו  -בנוגע להבריאה מצ"ע .וגם במה שמוסיפין בבריאה ע"י
עבודה ,ג"כ כן הוא ,כי כל ההשפעות הן ע"י מנהיג הדור שהוא הוא ראש הדור כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ .וסיפר בשיחת שמח"ת תרצ"ג
וז"ל :אלץ וואס דער טאטע האט מיר געזאגט שנת תר"ף קבלתי ע"ע בל"נ ,רק בתנאי בחסד וברחמים .מיין גוטסקייט קאסט מיך טייער
כו' שלא לנגוע כו' ולא לרחק כו' .עכ"ל.
ואחרי שכל אלו לנו ,צריך לגשת להעבודה בשמחה ובבטחון גמור ,אשר השי"ת ירחם ויעזור ומקדשין אותנו הרבה מלמעלה ,ובלבד
שנאחוז אנהאלטן זיך בחבל ההתקשרות בצדיקא דאשתכח עתה יתיר גם בעולם הזה המעשה.
בברכה לכל החבורה תי'
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מ .שניאורסאהן

Notes:
נדפסה בלקו"ש חי"ט ע'  425והושלמה ע"פ צילום האגרת:.
מהוריש"ז :סרברנסקי .אגרת נוספת אליו  -לעיל תרכג:.
חלק ג

תשט
ב"ה ,ח' אלול ,השי"ת
הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוהריש"ז שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מכ"ד מנ"א המודיע אשר בנו הבכור חיים שי'  -הסכים כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שיתעסק חלק מזמנו בעבודת הגן...
ושואל אם ימשיך בזה ,כי צר לו על זמנו מה שהוכרח להפסיק מלימודו ואינו ככל חבריו שי' הלומדים בתו"ת ,ומוסיף אשר הן הוא והן בנו
מצטערים על זה ,ואשר בנו הוא בעל חושים טובים ,ושואל דעתי אם אעפ"כ ימשיך כמקודם או שיבוא לאה"ב ללמוד בתו"ת.
הנה לפי דעתי לכה"פ במשך השנה עד יו"ד שבט הבע"ל )התשי"א( ימשיך בנו בעבודת הגן בקביעת עתים לתורה ,כפי שהורה לו כ"ק
מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,ושיעור מיוחד בתורת נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ .ויסביר לבנו וכן לעצמו ,אשר לחינם מצטערים על
שחלק מזמן בנו נותן לעבודה גשמית ורק איזה שעות נשארות לו בשביל לימוד התורה.
ידוע מאמר רז"ל הובא באגה"ק פ' כ"ב ,אין אדם יודע במה משתכר כו' ומלכות בית דוד מתי תחזור ,ומסיים אדה"ז הנה הושוו זל"ז,
וידוע מה שכתוב בשל"ה אשר התורה מדברת בעליונים ורומזת בתחתונים ,זאת אומרת ,אשר גם במרז"ל זה "אין אדם יודע במה
משתכר" ,הכוונה ג"כ  -או בעיקר  -לשכר ופרנסה רוחנית ,וגם בזה הושוו זל"ז לענין הקץ ,אשר ע"ז אמרו ליבא לפומי' לא גליא,
ומבואר הפירוש על זה דקאי גם על לב העליון ופה העליון ,אשר גם לפה העליון לא נתגלה הקץ ,ועל פי אדה"ז ,הנה כן הוא גם בענין
השכר ופרנסה רוחנית.
והגע בעצמך :וואס דארף מען ארומגיין מיט אייגענע חשבונות ,טראכטן וואס פאר זיך איז בעסער ברוחניות ,וואס אין רוחניות בכלל
ווייסן מיר הלואי די מציאות אליין אבער ניט דעם מהות ,בשעת מען האט א הוראה פון דעם נשיא הדור ,וואס דער נשיא הוא לבם של כל
ישראל ,וואס איז העכער פון פה ,און נאכמער :ווי על פי חסידות ווערט מבואר ,איז דער נשיא דער רבי דער ממוצע המחבר מיט עצמות
ומהות אין סוף ב"ה ,איז אז ער האט אנגעוויזן א מקום פרנסה רוחנית ,איז דאס זיכער דאס בעסטע וואס עס קען זיין פאר דער נשמה
און פאר בריאות הגוף ,וואס בריאות הנשמה איז דאן ,ווען זי איז א כלי אויף אויסצופירן די כוונה העליונה און רצון העליון.
ובזה ימצא ג"כ מענה כללי לכל אנ"ש שי' הנמצאים באוסטרליא ואינם פוסקים מלהתאונן על גורלם ,אשר נדמה להם שהוא גורל מר
להיות רחוקים ממקום פלוני או מאנשים פלונים ,אשר אין זה אלא מעצת היצר לבלבל בעבודתם ולמנוע ממילוי תפקידם המוטל עליהם,
שהטיל עליהם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,שהוא הוא הנשמה הכללית ,ועפ"י המבואר בדא"ח במדריגת כלל שלמעלה מן הפרטים ,גם
כמו שהם מתכללים בהכלל.
ידוע פתגם כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע אז תמימים זיינען נרות להאיר ,ומשמע מסתימת דברים אלו שזהו מהותם ,ומזה למדנו כמה
דברים ,ושנים מהם :א( המדליק נר מנר אינו חסר עי"ז כלום בנר שממנו הדליקו ,ב( כיון שתפקיד נר זה הוא להאיר וממלא תפקידו
שמאיר ,הרי זה עילוי היותר גדול שיכול להיות בנברא שממלא מצות הבורא ,אשר עי"ז מתחבר אתו ,שזהו פירוש מצוה  -צוותא
וחיבור .וכמבואר בדא"ח בכמה מקומות.
מובן למדי די עלנטקייט וואס מ'פילט אין אויסטראליא ובפרט כאשר נזכרים על הסביבה שהיו נמצאים בה כשהיו נמצאים כלם ביחד
בקהל רב וכזרוח השמש בצהרים שאז שרגא בטיהרי מאי אהני .אבל כנראה שלא הי' זה אלא ענין הכנה בלבד כדי אנצושעפן זיך מיט
כוחות שיוכלו להאיר את החושך ולעשות את מקומם ומדינתם עתה למקום אורה זו תורה ודוקא עם המאור שבה ,זו תורת הדא"ח
שיפוצו המעיינות חוצה בכל קצווי תבל .ואז מובטחים אנו שתחזור מלכות בית דוד ,כמבואר בארוכה בשיחת שמח"ת תר"ץ ,ובמילא זהו
השכר היותר גדול שיכול להיות הן ברוחניות והן בגשמיות.
וכמאמר הנ"ל של אדמו"ר הזקן אשר השכר וחזרת מלכות בית דוד הושוו זה לזה.
החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה ולו ולבנו ולכל ב"ב שי' ולכל החבורה שתחי' ,ומטובו להודיע תוכן מכתב זה גם לשאר אנ"ש שי'
המתאוננים על תפקידם שהטיל עליהם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,ות"ח מראש על טרחתו
מנחם שניאורסאהן

Notes:
חלקה נדפס בלקו"ש חי"ב  051וחלק בחי"ד ע'  ,242והושלמה ע"פ העתק המזכירות .מוהריש"ז :סרברנסקי .אגרות
נוספות אליו  -לעיל תרכג ,ובהנסמן בהערות שם:.

- 128 -

אוסטראליא איז נישט אנדערש
פתגם :ראה לקו"ש ח"ב ע'  .484ובכ"מ .לעיל אגרת תמה ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק ג

תשסא
ב"ה ,כ"ה אלול ,השי"ת
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהוריש"ז שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מח' אלול:
כבקשתו אקרא רשימת התלמידים על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ,הצלחה בלימודם
בתורה ביראת שמים ,וקיום המצות בקב"ע ובשמחה גם יחד.
טובה היא הבשורה  -שנסדר ועד קבוע להחזקת הישיבה בשעפערטאן ,וודאי יכירו חברי הועד בזכות הגדולה אשר ההשגחה העליונה
זיכתה אותם להשתתף עם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בעבודתו הקדושה ויתמסרו לעבודתם הכי אחראית בכל נפש .נא לפרוש גיני
בשלום כלם בכלל ,והיו"ר ...בפרט .וברכתי שיצליחו בעבודה הכללית והפרטית בגשמיות וברוחניות.
בפרטות אדות סדור הנהלת הישיבה והרמי"ם צריכים להתישב בקשישי אנ"ש שי' על אתר ,ואבקש שכל אחד מאנ"ש מהראוים להיות
ר"מ משפיע או מנהל יזהרו מאד מענוה שלא במקומה ,וישתדלו בעזהשי"ת למלא את תפקידם.
ובודאי נכונה היא השקפת אנ"ש שי' ,אשר גם אם נחוץ לצרף לעבודה ר"מ למדן ,באם רק ראוי הוא ג"כ מצד יר"ש ויחסו לחסידות
לאצטלא זו ,אבל בראש המוסד צריך בכל אופן להיות איש אשר יסודתו בהררי קדש של ליובאוויטש ושם קבל את רוב השפעתו וחנוכו.
ומה שחושש שאם יהי' עמלק"פ לא יוכל לחוות דעתו בהרחבה ,ולא תתקבל כ"כ אצל עמא דבר ,הנה כבר אמרתי כמה פעמים ,אשר
בענינים הנ"ל הנה כאו"א מאתנו הוא שלוחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,און מ'גייט אויף זיינע פלייצעס און אף זיינע ברייטקייט,
וכאשר עמא דבר מרגיש את זה  -בטלים כמה מניעות ,לזות שפתים וכו'.
וכמבואר בענין הנסיונות )משא"כ בענין הבירורים( - .מובן אשר ברייטקייט אין פירושה אראפרייסן בא יענעם די נאז ,כ"א תוקף פנימי
וההחלטה הגמורה ,אשר סו"ס מוז זיך אויספירן און וועט זיך אויספירן דעם רבינ'ס ,הוא משלחם ,רצון ,ואז הדברים שבנחת  -נשמעים
ופועלים.
והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו לכוון אל האמת במילוי תפקידו ושליחותו.
מוסג"פ הקונטרס לר"ה הבע"ל ומכ' לוי אלי'.
בברכת כוח"ט לו ולכב"ב שי' ולכל החבורה שתחי'
מ .שניאורסאהן

Notes:
נדפסה בלקו"ש חי"ט ע'  ,074והושלמה ע"פ צילום האגרת:.
מהוריש"ז :סרברנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל תרכג ,ובהנסמן בהערות שם:.
הישיבה בשעפערטאן :אוסטרליה .ראה לעיל שם:.
מכתב לוי :דלעיל  -תשנג:.
חלק ח

ב'שכח
ב"ה ,ב' טבת ,תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר
יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
...בנוגע לשאלתו בענין הבנין לישיבה אם להסתפק לזמן הראשון בבנין פחות או להשתדל ברכישת בנין גדול ומהודר ,הנה ידוע פתגם
כ"ק אדמו"ר מוהר"ש ששמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,די וועלט זאגט אז מען קען ניט ארונטער גייט מען
אריבער און איך זאג אז מען דארף לכתחלה גיין אריבער ,און אויך האבען מיר געהערט א הרואה שני' ,אז ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי
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גייט דאס ,ומובטחני שאם רק ישתדלו בזה באופן המתאים בודאי תהי' הצלחה גם בזה.
בברכת הצלחה בכל הנ"ל שבמילא תומשך הצלחה מרובה בענינים הפרטים שלו וכל ב"ב שיחיו.

Notes:
מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ג תרכג ,ובהנסמן בהערות שם:.
הבנין לישיבה :במלבורן .ראה לעיל אגרת ב'שי ,ובהנסמן בהערות שם:.
פתגם :ראה גם לעיל ח"ד אגרות א'עז .א'קו .א'קיד .א'קצה:.
חלק ט

ב'תשכז
ב"ה ,יו"ד סיון ,תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
 ...ועוד הפעם אכפול ואשלש מה שכתבתי כ"פ שמוכרח הדבר שיגדילו את הישיבה ככל האפשרי הן בכמות והן באיכות ,ואין הקב"ה
בא בטרוניא עם בריותיו ובודאי שהנ"ל ביכולתם הוא אלא שלא יגעת  -לפום גמלא  -ומצאת אל תאמין ,ולהסיר ענין העלמות והסתרים
על כל עבודה איזה שתהי' ובפרט בעבודה בשדה החינוך הכשר ובמדינה שזהו בגדר התחלה ,ובכ"ז מצטער הוא במאד מאד שזה כמה
חדשים שהם היחידים הפועלים בזה כי ...ראו הצלחה מופלגה במוחש בענין הבנין ובהיחס הטוב מצד כמה אנשים שמתחלה לא קוו על
זה ,ובכ"ז עדיין חושבים חשבונות כו' וכו',
וכל ]ה[הסברים שכותבים שאין אצלם למדן גדול במאד יודע שפת המדינה כו' ,הנה המציאות בעבודת חב"ד במדינות שונות מכחשת
את כל תירוצים אלו .ובכלל מה התועלת מהתירוצים שברור הדבר שצריכה להיות ישיבה תו"ת בפועל ממש גם באוסטראליא ,וההוכחה
היותר גדולה על זה הוא כי לולא ענין זה אינו מובן כלל וכלל למה הביאם השי"ת לשם ,אי אין נראה לא ריוח גשמי ולא ריוח רוחני.
וכמדומה שכבר כתבתי להם פעם פתגם הרז"א נ"ע שאמר ,אז א ליטוואק גלויבט ניט ביז ער ציילט ניט איבער ,אבל לא להאמין גם
לאחר שסופר...
מ"ש שבהישיבה יהיו אוצר ספרים של נגלה וחסידות ,נכון הדבר ,וכמדומה שכבר נמצא אצלם ספרי' מספרי הוצאת קה"ת ...וכשישלח
רשימת הספרים הנמצאים כבר הנה ישלימו להם את החסר.
בברכת הצלחה בכל הנ"ל .המחכה לבשו"ט.

Notes:
מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי .אגרות נוספות אליו -לעיל ב'תרפא ,ובהנסמן בהערות שם:.
את הישיבה :במלבורן .ראה לעיל שם:.
פתגם הרז"א :ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'תקנ:.
חלק ט

ב'תשעב
ב"ה ,כ"ט סיון ,תשי"ד
ברוקלין.
]הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי'[.
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מיו"ד סיון ,ובטח בינתים קבל מכתבי בו ימצא מענה על כמה מהשאלות שלו ,ותחלת מכתבי זה היא נקודה
כללית רובא דרובא המכתבים שלהם הם מלאים תוכן איך שקשה וכמעט אי אפשר לסדר ישיבה במקומם כו' וכמו שכתב במכתבו
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הקודם ,הנה זה למרות שראו מופתים גלוים איך שבכל הדברים שלא הי' תלוי בחירה מבני ישראל ראו הצלחה מופלגה ,ואם היו
קישויים ה"ז רק באותן הנקודות שהיתה יד בני ישראל בכלל ובפרט אנ"ש שיש להם בחירה חפשית כיון שהם בדוגמא שלמעלה )שרק
שם הוא מקום הבחירה האמיתית וכמבואר בלקו"ת פ' אמור לח :בביאור עה"כ הן האדם הי' כאחד ממנו( ,הרי שם נמצאו העלמות
והסתרים וכו'...
בנוגע לשאלתם אם לעשות ת"ת לקטנים או להסתפק רק בהדעי סקול הנה פשוט שצריך לעשות ת"ת לקטנים ג"כ ,ובפרט שבספק
הדבר אם אפשר שתהי' מספקת כמות המבקרים בהדעי סקול אם לא ע"י שיקרבו את הנערים בחינוכם מקודם בת"ת וחדרים...
בהנוגע לשיתוף פעולה עם אברכים מישיבה אחרת או עם אנשים מחוג אחר שעד עתה הנה נהגו אתם ברצו"ש ,הנה אף שידוע
ההנהגה שצריך לקבל את כל אחד בספ"י וצריך לנצל את כחותיו של כאו"א בכרם חב"ד ככל האפשרי אפילו מאלו שאינם מחב"ד אבל
בענין עשיית שותפות גמורה ובמילא יש להשותפים דיעה גמורה ולעתים גם דיעה מכרעת ,הנה יש להזהר בזה ביותר וביותר ובפרט
במדינה ] [...שתלוי בזה גם קידוש ליובאוויטש כו' ומובן שכל הנ"ל אינו שייך להענין דקליטת תלמידים גם מחוגים הנ"ל ואין הדבר
אמור אלא בכאלו שיחוו דיעה.
מובן שאין לעשות בבנין הישיבה ענינים של מפלגה איזה שתהי' אף שלאידך גיסא אין מענינם לבדוק את אלו הבאים אליהם להתפלל או
ללמוד אם שייכים הם להמפלגה ,אבל הבנין וכל הענינים הקשורים בו הם על מפלגתי כמובן.
וה"ה בנוגע להנוסח ,פשוט שבבנין ישיבה שעל שם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נוסח התפלה צ"ל נוסח שלו ,ואין בזה
שום פגיעה בכבודו של מי שהוא כי לכל אחד מובן הענין דהגם לכבוש את המלכה עמי בבית ,וכיון שנקרא הבנין והישיבה ע"ש כ"ק
מו"ח אדמו"ר צ"ל מתאים אליו ,אבל לאידך גיסא אין הם מחוייבים לבדוק את כאו"א באיזה נוסח מתפלל כו' ובמילא מובן גם כן שאם
בדרך ארעי ירד מי לפני התיבה ויתפלל נוסח אחר הרי אין זה ענין למלחמה.
כנ"ל הנני כופל עוד הפעם שיש לקלוט תלמידים להישיבה אף אם חוששים הם שהתלמידים ישארו רק באופן זמני כי נוסף ע"ז שאם
ישפיעו על התלמידים כדבעי ישארו בקביעות עכ"פ רובם ,הנה גם בשביל השפעה ביר"ש טהורה באופן זמני כדאי הדבר.
בהנוגע לסיום מכתבו שצער אנ"ש ביותר גדול מזה שהם רואים שאפשר להצליח והחסרון שאין אנשים המתאימים לזה ,הנה כיון
שההשגחה העליונה הביאה דוקא אותו ל]אוסטרליא[ ולא אחרים והראתה מופתים גלוים ...הנה ברור הדבר שיש היכולת ביד אנ"ש
הנמצאים ב]אוסטרליא[ לעשות ככל הדרוש ,ויה"ר מהשי"ת שיוציאו יכולת זו מהכח אל הפועל ושיהי' זה בהקדם ובנקל.
בברכת הצלחה המחכה לבשו"ט ופ"ש כהדו"ש.

Notes:
מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ב'תרפא ,ובהנסמן בהערות שם:.
מכתבי :דלעיל ב'תשכז:.
חלק ט

ב'תתקכ
ב"ה ,ח' אלול ,תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר
]שניאור זלמן[ שי'
שלום וברכה!
לפלא שזה מזמן שאין ממנו כל מכתבים .ובפרט שקבלתי בשו"ט מהאברך הרצוג שי' אשר בהימים שלפני נסעו היתה ניכרת הזזה
לטובה בעניני הישיבה .ובודאי יכתוב בפרטיות.
מ"ש אודות הסברא להביא לשם תלמידים גדולים מפריז ואה"ק ת"ו ,הנה נוסף על ההוצאה כספיות הכי גדולות שבזה ,צריך עיון באיזה
אופן ישפיעו הנ"ל על ילדי ]אוסטרליה[ שאין מדברים אנגלית אלו שיבואו .וכן הרי יהי' הפסק בין רמת הידיעות של התלמידים שיבואו -
לאלו שנמצאים על אתר.
ואל יפול רוחם בקרבם ,על אשר )מפני ששכינתא בגלותא ,כנס"י בגלות ,ובמילא( בנ"י בגלות ,וכל הקדוש יותר  -הגלות מעלים עליו
יותר ,כי סו"ס יהי' דידן נצח ,אף כי לאט לאט אגרשנו ,וכמו שנתבאר הענין בכ"מ ,וכמו שראו ג"כ במוחש באותם הארצות שכבר היו
שם .אלא ,שכמו בכל עניני קדושה  -הרי יפה שעה אחת קודם ,ובפרט שצריך למלאות הזמן ולנצלו כל זמן שיחידים הם באופן חינוך
כזה ,וד"ל.
בהנוגע שישאר שם הרה"ח וכו' הרי"ד שי' ]גרונר[ ,הרי בטח נכון הדבר .אלא שכיון שקשור עם מחלקת הישיבה דכאן שבעיר בופאלא
 וכנראה שקודם נסיעתו הבטיח להם המשך העבודה בשם ,הרי צריך הנ"ל לבוא בדברים עם המרכז דתת"ל בכאן בכיוון זה ,ורקאח"כ אפשר יהי' להשתדל בדבר ,ובאם ימצאו האפשריות שתתקיים מחלקת הישיבה בלעדו ,יהיו סיכויים שישאר הרב ]גרונר[ שי'
במחנם למשך זמן .ואפשר כדאי ,שבכדי שתתקבל ההצעה יותר  -יש מקום לקשר זה עם ענין של הכנסה בשביל הישיבה המרכזית.
בברכה להצלחה מופלגה בכל הנ"ל מתוך בריאות הנכונה ולכוח"ט,
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מ .שניאורסאהן

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע'  ,405והושלמה ע"פ צילום האגרת:.
מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ב'תרפא ,ובהנסמן בהערות שם:.
הישיבה :במלבורן:.
חלק ט

ב'תתקנו
ב"ה ,כ"ה אלול ,תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר
שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ט אלול עם שלשת הפ"נ המוסגרים בו אשר יקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
ומ"ש אשר מצב הישיבה אי מבורר עדיין כו' וכו' ,הנה לדעתי אינו כן ,כי ברור הוא מכמה זמן ,אשר תורת הבעש"ט ועניני' צריך
להתקיים בהם שיפוצו חוצה ,ובמילא אי אפשר שתהי' פנה בכדור הארץ בה נמצאים מבני ישראל  -שלא תבא לשם תורה זו ,ודוקא כפי
רצון הבעש"ט וממלאי מקומו נשיאי חב"ד ,שתהי' התורה והחיים חד ,היינו בחיי היום יומיים.
וכיון שכמה פעמים שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר ,אשר נמצאים אנו בעקבתא דמשיחא ,שהוא עומד אחר כתלנו ומחכה רק לבירור הפכים
קטנים הנשארים ,הרי מוכרח שגם באוסטראליא יהי' לימוד החסידות ,ולא רק בין אנ"ש דרוסיא אשר הם נשלחו לשם ,אלא שיחדור זה
בתושבי הארץ ,היינו בני ישראל תושבי אוסטראליא .וכיון שהדבר מוכרח בודאי ימצאו כל הדרוש לזה.
ובודאי למותר להעיר ,אשר כיון שהבנין של הישיבה עושה רושם טוב ,צריך הי' להשתדל שיעשה בכלל מרכז לעניני חב"ד ,היינו מקום
תורה מקום תפלה מקום התועדות אסיפות וכו' .מובן שכל הנ"ל אמור  -באופן שלא תהי' סתירה להלימודים ,אבל בודאי יש מקום וזמן
לכל הענינים בבנין זה .וכבר הראה החוש שזה שיהי' שם גם הענינים האחרים הנ"ל ,בודאי ישמש סיוע לעניני הישיבה.
ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו ,ברכת כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.
בברכה,
מ .שניאורסאהן

Notes:
מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ב'תרפא ,ובהנסמן בהערות שם:.
הישיבה :במלבורן .ראה בזה לעיל ב'תרנ ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק י

ג'קכז
ב"ה ,י"ט כסלו ,תשט"ו
ברוקלין.
האברך אהרן שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מי"ד כסלו ,הנה כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ
זי"ע להמצטרך להם כפי שכותב.
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ובמענה על שאלתו .כדאי הי' שיתלמד לדבר בשפת המדינה כיון שעי"ז תהי' לו האפשרית להשפיע ולקרב ליהדות גם את אלו מהנוער
שאין מבינים שפה אחרת ,ומובן שאין כוונתי להתלמד בכל הפרטים אלא בהנוגע להנ"ל ובמילא תקותי שלא יקח זה זמן רב.
בברכת הצלחה בעבודתו בקדש לקרב לבן של ישראל לאבינו שבשמים ושתקוים בו הבטחת רבנו הזקן בתו"א בתחלתו שנעשים מוחו
ולבו זכים אלף פעמים ככה.

Notes:
האברך אהרן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרת נוספת אליו  -לקמן ג'של:.
חלק י

ג'שלג
ב"ה ,ח' אדר ,תשט"ו
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר יהושע ]שניאור זלמן[ שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מכ"ה שבט ,והקודמים .כן נתקבלו הפ"נ שלו ושל ב"ב שי' ,נהניתי לקרות בו שגם הם רואים התפתחות הישיבה.
ובודאי יוסיפו בעסקנות בזה להבא ,ובמילא תתוסף בההתפתחות והתוצאות כ"פ ככה.
ומה שכותב שחסר משפיע כדבעי כו' וכו'  -הנה אם היו מתחשבים בהענינים החסרים תמיהני אם מי שהוא הי' נגש לעבודה ,כי הרי אין
שלימות אלא למעלה כו'.
וכבר כתבתי כ"פ ,שכיון שההשגחה העליונה הביאתם למקום פלוני ,בודאי ניתנו להם הכחות כפי הנצרך באותו מקום באותו זמן ,ובלבד
שינצלו יכולת זו במילואה )שאז אפשר יתוסף גם ביכולת .וע"ד המובא בענין תלמוד תורה שלאחר שיגעים ולומדים ככל האפשרי מצד
האדם  -לפעמים זה גופא מוסיף ביכלתו וכו'( .וכפסק משנתנו אשר אף דאין עליך המלאכה לגמור ,הנה אין אתה רשאי להפטר ממנה.
ובפרט שהזמן קצר ,כי הנה זה עומד אחר כתלנו ,והמלאכה מרובה .אבל מובן ופשוט ,שצריך לגייס )מאביליזירען( את כל אנ"ש
הנמצאים במחנם הט' ,שלא לבד שכל אחד צריך להשתתף בענין הישיבה ,אלא שצריך להוסיף עוד בזה מזמן לזמן ,כי הרי דבר
שבקדושה הוא הולך וגדול...
בוודאי ימשיך בענין הספרים כמו שכותב ,ות"ח מראש.
בברכת מז"ט להולדת הנכד שליט"א .ובברכת הצלחה בעבודתו בקודש ומתוך בריאות הנכונה ושמחה  -מתאים לחדש זה שמחה
בריבוי,
מ .שניאורסאהן

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע'  874והושלמה ע"פ צילום האגרת:.
מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ג'צג ,ובהנסמן בהערות שם:.
הישיבה :במלבורן אוסטרליה .ראה לעיל אגרת ב'תתר ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יב

ד'רסט
ב"ה ,כ"ט ניסן ,תשט"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
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בעתו נתקבל מכתבו משילהי אדר וכן בשבוע העבר קבלתי פ"ש מפורט לפ"ע ע"י חתנו הוו"ח כו' מר ווירדיגער שי' וגודל ערך הענינים
אשר זכו להביא בפועל במקומו עתה אין לשער ואין די באר ,ותקותי אשר גם אנ"ש על אתר רואים את זה ,ולא ראי' בעלמא אלא כלשון
המובא בדא"ח הסתכלות החזקה שבד"מ מביאה להזזה פנימית ,לתשוקה ולמרוצה להוסיף בהענינים ככל האפשרי וככל היכולת ,והרי
ההצלחה בריבוי כמות התלמידים מספיקה להוכיח את כל האמור מעלה ,ונעלה מכל ספק.
במ"ש אודות מיעוט הזמן המוקדש ללימודי קדש ,בטח ישנם גם מהלימודים שבהתכנית נקראים בשם לימודי חול ,שיש למלאותם תוכן
של קדש ,וכמו עד"מ דברי הימים ,הרי יש ללומדם מתוך התנ"ך )יהושע שופטים שמואל ודברי הימים וכיו"ב( ,אבל מובן שאין זה
מספיק ,ולכן נכונה במאד הסברא שכותב שישתדלו אצל משרד החינוך ,שבהתאם לאופי המוסד של הישיבה ,ובפרט שהיא היחידה
במינה בכל המדינה ,בה מחנכים כדבעי בעניני תורה ומצות ,כי הרי אין ישיבה אחרת ,שלכן מוכרח שאפילו בכתות הראשונות ,כיון
שהם משמשים הכנה לכתות הגבוהות יוסיפו בלימודי קדש.
ובודאי יש למצוא היכירות )באקאנטשאפט( במשרד הנ"ל ,שעי"ז יודעו נוסח הבקשה באופן היותר מועיל והעיקר שתתמלא בקשתם,
ובפרט שבמדינת אוסטראליא עניני דת נכנסים ג"כ תחת הממשלה )ודלא כארצוה"ב( ,ובמילא הם  -הממשלה  -נושאים באחריות
להספיק ההצטרכות בזה ,ובפרט בהנוגע למספר שעות הלימוד ,וקרוב לודאי שמכתבים מרבנים יועילו בכל הנ"ל - .מובן שלא תמיד
רצוי הפרסום ע"ד השתדלות זו ,כי כדאי שלא להפחיד האחדים מההורים לומר שכוונתם  -של ההנהלה  -לשלול בהחלט לימודי חול,
ואל בינתם אשען.
פשוט שלבטל את הת"ת בשביל אלו הבאים לאחר זמן הסקול ,אין מקום לסברא זו כלל וכלל ,ובפרט שבל"ס חלק מהם סוכ"ס יתחילו
ללמוד בהישיבה גם לפני הצהרים.
בהנוגע לשאלת הנהלה בכלל ובהנוגע למצב הכספי בפרט ,כמדומה כבר כתבתי אודות זה איזה פעמים ,שכל הענינים הטכניים צריך
הוא להעמיס ככל האפשרי על שכם אחרים ,אבל לאידך גיסא יהי' הוא הראש והמבקר בכל הענינים שיש בהם אחריות ,ובכדי שתהי'
הביקור וההנהגה כללית וההשגחה כדבעי ,נכון שלא יבלבלוהו ענינים טכנים ובהם נכנס אפילו לימוד עם כתה שמזכיר אודותה ,ועאכו"כ
הנהלת חשבונות ,כתיבת קבלות ,וכיון שתהי' אימתו עליהם אין מוכרח שהנ"ל יעשה דוקא ע"י אנ"ש ,אלא שצריך שיעשה ע"י כזה
שישמע לפקודתו ולהוראותיו...
בשאלתו אם אפשר לפתוח מחלקה מהישיבה לנערות בבית הנ"ל .בטח יש לסדר הדברים שלא יהי' כל חשש שתצא המחלקה מתחת
רשותם ,ואז נכון הדבר.
נהניתי ממ"ש ששכר מורה לנערות וכו' ובשאלתו אם להכניס זה לפעולת הישיבה ,להודיע להבע"ב וכו'  -יש לדון על זה מתאים למצב
רוח הבע"ב ,אף שבכלל נכון הדבר שיהי' מתאים להאמת ,שגם זה מפעולות אנ"ש ,אלא שאין להפחידם שתתגדל ההוצאה באופן יוצא
מן הכלל ,אבל בכלל בתקופתנו זו עושה זו רושם הכי טוב כשרואים אנשים יראי ד' משתדלים בחינוך בנות גם כן.
ובמ"ש אודות התעסקות אגודת נשי חב"ד בזה ,גם זה נכון הוא ,ואפשר זה ימשיכן בתוספת לפעולות חב"ד בכלל ,ובמילא תתקרבנה
כמה מהחבירות ביותר וביותר.
בברכת הצלחה מופלגה בכל האמור מתוך בריאות הנכונה ורוממות הרוח מתאים למצב הדברים.

Notes:
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ד'נה ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יג

ד'תיב
ב"ה ,ג' סיון ,תשט"ז
ברוקלין.
האברך הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ אהרן
שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ה אייר ,ובודאי ימשיך בבשו"ט מפעולותיו הוא וכן מפעולות שאר אנ"ש שי' אשר במחנם הט'.
מוסג"פ העתק מכתבי כללי ,אף שבודאי יושלח ימים אלו באופן רשמי לסניף נשי ובנות חב"ד אשר במעלבורן.
בודאי כמנהגם הטוב ישלחו לכאן קטעי המכ"ע הנוגעים לעניני חב"ד ,ובודאי למותר לעוררם שמוכרח שידפיסו לעתים קרובות יותר
מענינים אלו ,ומה טוב כמו שעושים אנ"ש בכמה מדינות שהנהיגו במכ"ע המופיעים שם ,ונקראים ע"י אחינו בני ישראל ,להדפיס בכל
עש"ק וערב יום טוב איזה ענין בתורה ומצותי' ואם באפשרי מבואר ומואר ברעיונות חסידותיים ,ומהנכון שיעורר את אנ"ש שיחיו על זה.
בברכה לקבלת התורה בשמחה בפנימיות.
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
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Notes:
אהרן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ב ג'תתקנו ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ד'תקיג:.
מכתבי כללי :דלעיל ד'שנה:.
קטעי המכ"ע :בהמשך לזה  -לקמן שם:.
חלק יג

ד'תנו
ב"ה ,י"ז סיון ,תשט"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מט' סיון ,נכון במאד מה שכותב שמחפש מזכיר להישיבה מתאים לעניני המזכירות ולענינים של כספים וכו' והוצאה
בכגון דא הכנסה היא ,ובפרט שמוכרח הוא בהתאם עם התפתחות הישיבה.
ובמ"ש אודות בי"ס לנערות ,גם זה לדעתי מוכרח הוא וכמ"ש כמה פעמים ,ובכדי לפצות דעת הבע"ב והחוששים וכו' ,הנה  -בל"נ -
אסלק המשכורת של המורים ,מנהל וכיו"ב ,דשני חדשים הראשונים דבית הספר זה ,ובודאי במשך שני חדשים יוכלו לבסס מעמד
הכספי ,ומובן שיכול לפרסם זה ,אלא שצריך להתיישב ולהתייעץ מתי העת המוכשרה לפרסום ענין זה בכדי שתהי' התועלת גדולה ככל
האפשרי ,ומובן שגם אופן הפרסום יכול לסייע בזה ,היינו שיעשו מעין התחרות ,שכיון שיראו שמכאן מספיקים ההוצאה לשני חדשים
הראשונים ,הרי פב"פ יקח על עצמו סכום כך וכך וכו'.
לפלא שאין כותב איך ניצלו ימי זמן מ"ת ,ובטח גם עד"ז ימלא בהזדמנות הכי קרובה.
בברכה.

Notes:
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ב ד'נה ,ובהנסמן בהערות שם:.
בי"ס לנערות :ראה גם לקמן אגרת ד'תרלא:.
חלק יג

ד'תקיג
ב"ה ,ח' תמוז ,תשט"ז
ברוקלין.
האברך הוו"ח אי"א רב פעלים אהרן שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מכ"ו סיון ,בו כותב אודות עניני הישיבה בפרט ועניני חב"ד במדינתם בכלל ,ובטח גם להבא ימשיך בכגון דא.
במ"ש שמפני סיבות הפסיקו ההדפסה במכ"ע )מעניני חסידות על פרשת השבוע( ,מובן שאין מספיק אם יחליפו בהדפסה רק בקשר עם
מועדים וזמנים מיוחדים ,אלא שצ"ל דבר קבוע ,שעוד מעלה בזה שהקורא יודע שעליו לקנות המכ"ע ביום פלוני שבודאי ימצא בו ענינים
האמורים ,והרי קל עתה שלא בערך יותר מזמנים שעברו כיון שיש להם להשתמש בהפתגמים מהיום יום וספר השיחות וכיו"ב שבהם
כמה ענינים הקשורים עם הפרשיות וכו'...
בטח ינצלו ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל באופן הכי אפשרי ויהי' בהצלחה.
בברכה.
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Notes:
אהרן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ד'תיב ,ובהנסמן בהערות שם:.
ההדפסה במכ"ע :ראה גם לעיל שם ובאגרת ד'תעב:.
חלק יד

ד'תתקמט
ב"ה ,י"ז כסלו ,תשי"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים שי'
שלום וברכה!
נאך א ליינגערען איבררייס בין איך געווען צופרידען צו באקומען אייער בריף פון יו"ד כסלו ,יום הגאולה פון כ"ק אדמו"ר האמצעי ,אין
וועלכען איר שרייבט וועגען פארשריט אין עניני חב"ד בהנוגע לפועל מיט דער באטייליגונג פון בני משפחת פייגלין שיחיו מיט נאך
עסקנים ,ויהי רצון אז עס זאל ווערען אלץ מער שטארקער און מער פארגרעסערט ,און לויט ווי איך האב שוין מערערע מאל געשריבען אין
דעם ,אז ווען מען וועט טאן אין דעם מיט מער קוראזש און במילא מיט מער ענערגיע ,און זעלבסט פארשטענדליך ,בדרכי נועם ,וועלען
זיך ממילא צוציהען אפילו די וועלכע שטייען דערוויילע פון דערווייטענס ,ועל אחת כמה וכמה די וועלכע זיינען נאהענט ,און דער עיקר ניט
אפשרעקען זיך אויב דעם ערשטען מאל ווערט ניט אויפגעטאן ווי מען וויל ,און פרובען נאך אמאל און נאך אמאל ,און סוף כל סוף איז מען
מצליח ,און איך האף אז ספעציעל וועט מען אויסניצען די טעג פון חדש כסלו ,חדש הנסים והגאולה ,וואס דענסטמאל ווערט נאך מער
פארשטארקט און באנייט דער פסק בית דין של מעלה ,אשר בגלל המס"נ הלזו )של רבנו הזקן( על תורת החסידות ,הנה בכל ענין של
תורה יראת שמים ומדות טובות ,תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה ,און איך ערווארט גוטע בשורות ומפורטות אין דאס
אויבען געזאגטע ,און אויך וועגען אייערע ענינים הפרטים.
בברכת חג הגאולה ולבשו"ט.

Notes:
מו"ה חיים שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"י ג'שכט .לקמן ה'מא:.
ה'קד:.
חלק יד

ד'תתקפו
ב"ה ,כ"ט כסלו ,תשי"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מח"י כסלו ,ובהנוגע לתכנית הלימודים וכו' נמסר למל"ח ויבואו אתו בכתובים בקשר עם זה מתאים להנהוג
כאן.
במ"ש אודות קאנסטיטוציא בשביל הישיבה ,מובן שבכלל איז גלייכער ניט בינדען זיך ,ולאידך גיסא ישנם קאנסטיטוציעס כאלו שאופן
הבינדען שלהם הוא מקיף ,ויושלח לו העתק התקנון שנעשה כאן ,ובלית ברירה יש להשתמש בו ,ובאם אפשרי לקצר עוד יותר ,ומובן
שבהעיקר צריכה זהירות בבחירת הדירעקטארען ובאופן הבחירות של דירעקטארען חדשים מזמן לזמן ,כן מובן שמההכרח לקבוע
שישנם ענינים שהם בבל ישונה  -בעצם התקנון  -בהנוגע לרוחניות הענינים וכיו"ב...
בודאי ניצלו ימי יו"ד וי"ט כסלו וחנוכה להפצת המעינות בכלל ולהתפתחות המוסדות ביחוד ,ויודיע בשורות טובות ומפורטות בזה,
והשי"ת יצליחו לעבוד בכל הנ"ל מתוך בריאות הנכונה ושמחה אמיתית ובהצלחה מופלגה.
בברכה ופ"ש כל אנ"ש שיחיו.

Notes:
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נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע'  624והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ד'תתעו ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יד

ה'מא
ב"ה ,ט"ו טבת ,תשי"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה חיים שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מד' טבת ,ולפלא שאינו מזכיר ע"ד ההתועדות די"ט כסלו ובטח היו התועדות גם בימי חנוכה ,ותקותי שניצלו
אותם גם לחיזוק והתפתחות מוסדות חב"ד אשר במחנם הט' ,וכן בטח יודיע ממצב בריאותם של אלו שכתב אודותם מכבר...
ויה"ר שבכל האמור וגם בעניניו הפרטים יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה .וע"ד הנדבר באיזה מההתועדות במרז"ל בהנוגע לחדש טבת
שהוא חדש שהגוף נהנה מן הגוף שעפ"י מרז"ל אחשורוש שבמגילה זהו הקב"ה שאחרית וראשית שלו ,פי' שהגוף ועצם ומהות
דלמעלה נהנה כביכול מן הגוף דלמטה וכהיעוד דלע"ל שתתגלה מעלת הגוף עד שגם הנשמה תקבל חיותה ע"י הגוף ,וכמ"ש נקבה
תסובב גבר וה"ז הענין דטוב הנראה והנגלה כפשוטו שגם הגוף מבינו ומרגישו.
בברכה.

Notes:
מו"ה חיים שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ד'תתקמט ,ובהנסמן בהערות שם:.
וע"ד הנדבר :ראה גם לעיל חי"ב אגרות ד'יג .ד'כב:.
חלק יד

ה'סח
ב"ה ,כ"ב טבת ,תשי"ז
ברוקלין ,נ .י.
האברך אהרן שי'
שלום וברכה!
מאשר בזה קבלת מכתבו מח' טבת שזה עתה נתקבל ,אבל בשבוע העבר נשלח מברק וז"ל:
לפתיחת הקעמפ ברכתי לכל הילדים המדריכים והמנהלים שיצליחו בבריאות בגשמיות ובבריאות ברוחניות.
)חתימה(
ובטח יבש"ט ובפרטיות מאופן הקעמפ בפועל.
בברכה,
מזכיר

Notes:
אהרן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ג ד'תיב ,ובהנסמן בהערות שם:.
הקעמפ :מחנה קיץ במלבורן .ראה גם לקמן אגרות ה'עד .ה'קד:.
חלק יד

ה'קד
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ב"ה ,ו' שבט ,תשי"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים שי'
שלום וברכה!
בת"ח נתקבל מכתבו מר"ח שבט מבשר מהצלחת הקעמפ ויה"ר שהרושם משבועות אלו יפעל על הילדים וההורים וגם על מנהלי
הקעמפ בהנוגע למעשה בפועל במשך כל השנה ויצליחו להעמיד תלמידים-ות לתהלה ולשם ולתפארת )עיין לקו"ת דברים מב ,ב( וזכות
בעל ההילולא אשר יום ההילולא שלו ממשמש ובא תעמוד לכל אחד ואחד מהעובדים והמשתדלים בזה להצלחה בעבודתם בהשתדלותם
ולתוספת ברכה והצלחה גם בעניניהם הפרטים.
בודאי עושים הכנות הדרושות ליום ההילולא יו"ד שבט שחל בשנה זו בשבת קרי"ס שבת שירה ,ויה"ר שיבשר טוב גם בזה.
בברכה.

Notes:
מו"ה חיים שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ד'תתקמט ,ובהנסמן בהערות שם:.
מהצלחת הקעמפ :ראה לעיל אגרות ה'סח .ה'עד:.
חלק טו

ה'תפג
ב"ה ,כ"ו אייר ,תשי"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
 ...בשאלתו אודות מורה ללימודי חול באם יצטרכו לזה טוב יותר אשר יהי' אינו יהודי ,שפשוט שאין לו כל שייכות עם התלמידות לבד
הלימודי חול שלומדת ,ולא לשכור מורה בת ישראל שאינה שומרת תומ"צ שגם היא בת שרה רבקה רחל ולאה )וכידוע פתגם כ"ק מו"ח
אדמו"ר ,שעל יהודי איזה שיהי' אין אומרים להבדיל ח"ו( וקשה במאד באווארענען שלא ילמדו מה מדרכי' וכנראה גם במוחש.
אחכה לבשו"ט מניצול יום הל"ג בעומר וכן בטח מכינים תכנית מפורטת לניצול זמן מתן תורתנו הבע"ל ככל הדרוש והשי"ת יצליחם.
בברכה בנוסח הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

Notes:
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ד ד'נה ,ובהנסמן בהערות שם:.
מורה ללימודי חול :בבית רבקה במלבורן .ראה לעיל חי"ד אגרת ד'תשמז ,ובהנסמן בהערות שם:.
אין אומרים להבדיל :ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'רכט:.
חלק טז

ו'נג
ב"ה ,י"ד שבט ,תשי"ח
ברוקלין.
האברך אהרן שי'
שלום וברכה!
במענה למכתבו מיום ההילולא עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של בעל ההילולא הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ
זי"ע.
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בו כותב אודות העסקנות אשר כלשונו במכתבו היא חדשה במינה ,כוונתו עסקנות בהנוגע גם לבנות.
אבל באמת הרי ישן נושן הוא וכמדובר גם בהתועדות דמוצש"ק העבר במ"ש ותען להם מרים ,להם ל' זכר )ולא ל' נקבה שלכאורה צ"ל
ע"פ דקדוק( ,ובתנחומא כיון שעלו ישראל מן הים באו ישראל ומה"ש לאמר שירה אמר הקב"ה למה"ש הניחו לישראל תחלה
כו' )לאח"ז( נמצאו הנשים ומלה"ש עומדים מי יקלס תחלה ,ואמר ר' חייא שבתחלה המלאכים ואח"כ הנשים )וזהו להם ל' זכר
להמלאכים ,אבל( אמר לוי השמים )בשבועה( לא אקבל הדבר הזה אלא הנשים קלסו תחלה ,ואפילו לדיעה ראשונה ,נזקקו מה"ש
לקבל רשיון מהנשים ,וידוע שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא )בשביעי של פסח מלפני עשרים שנים( מעלת הנשים שבתופים
ומחולות על שירת משה וישראל ,עיי"ש.
ויהי רצון שגם עסקנות זו תהי' בהצלחה מופלגה שבזה נכלל לכל לראש להגדיל מספר המשתתפות הן המושפעות והן המשפיעות וק"ל,
ואשרי חלקם של אלו המתעסקים בזה.
בברכה לבשו"ט בכל האמור.

Notes:
אהרן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ה'תתו ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יז

ו'קמח
ב"ה ב' ניסן ,תשי"ח
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים
שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
במענה למכתבו ממוצש"ק ,בודאי מכבר קבל מענה על מכתביו הקודמים ,ורואה הנני במכתבו סתירה מרישא לסיפא ,שמתחיל
בהאסיפות התועדות ונאומים וכו' איך שפעל זה לקרב הלבבות ,ומסיים אז אלץ טויג ניט וכו' ,ואף שכבר כמה שנים הורגלו להחשך כפול
ומכופל בעקבתא דמשיחא ,בכ"ז איזה הגבלה צ"ל אפילו בזה ,שהרי בלי גבול הוא רק בהטוב והקדושה ,ואין זה נמצא בלעו"ז .וכוונתי
שיקח פסת נייר וירשום עלי' מצב החמור לפני שתים שלוש שנים והמצב של המוסד עתה ,יראה ההתקדמות אשר בדרך שהטבע לא הי'
לזה כל מקום .ולהזכיר רק שני ענינים מזמן האחרון א.
ההקצבה של ארבעת אלפים לירות ות"ק להבנין ,באסיפת הקונפרנץ ברומא ,בה בשעה שהחלטה כאן היתה שלא ליתן אף פרוטה ,וגם
ברומא לא היתה השתדלות כזו שבדרך הטבע יסכימו להשינוי מן הקצה אל הקצה .ב .במ"ש במכתבו זה אשר משפחת ליבער שנדבו
כל הסכום שהישיבה צריכה לשלם בעד הבנין .ומסופקני אם אפילו כפי מצבו עתה דנפילת רוח )שאין לו כל הסברה בשכל( ,יוכל למצוא
הסברה בטבע ,איך זה בא.
והנה באמת הוכחות הנ"ל לא באו אלא להעדפה ,שהרי ידועה הוראה הברורה מכבר ,והוא  -שכל ענין המחליש פעולות לתומ"צ בודאי
שמקורו הוא היצה"ר )עיין היום יום כ"ג סיון( ז.א .ההיפך של ממה"מ הקב"ה .ומי שאינו רוצה להטעות את עצמו ,כבר נתבאר
בקונטרס ומעין ובכו"כ מאמרים ,יודע שאחת משתי אלה הלנו אתה או וכו'.
ומצד ענין הרצון )ודלא כענין השכל( הרי אין נפק"מ אם אין מקיים דבר קל או שעוברים על כל הענין.
מובן שלא לדרשא קאתינא ,אלא להבהיר המצב ,שנמיכת רוח יסודה פיתויי ותחבולות יצר הרע ,וכשם שלוחם נגדו ופיתויו כשמדבר ע"ד
מצוה דאורייתא כפשוטו ,שבודאי מופרך הדבר אצלו ,כן ממש בהנוגע לפיתויים אלו.
מובן וגם פשוט ,שאין כל הנ"ל אומר ,אשר הפעולות בהמוסדות חב"ד באוסטרליא הם בתכלית השלימות ,ואין כל מקום לשכלול
ושיפור .כי אין פעולות כאלו בעולמנו לאחרי חטא עה"ד .וידוע הציווי שצ"ל לא רק עבודה סתם ,אלא עבודה כמאן דבעי למיעבד ,שלכן
תמיד צריך לחפש המגרעות ולמלאותם ולתקנם ,אבל לא ע"י נפילת רוח ונמיכת רוח ,יוושע מי שהוא ,וגם הענינים אודותם כותב ג"כ
לא.
כנראה ממכתבו זה והקודמו  -אוחז גם עתה בשיטה הקיצונית ,שאי אפשר לסמוך על מי שהוא מדבר הקטן ביותר עד הדבר החשוב
ביותר ,ובאם זה אי אפשרי לו בעצמו למלאות ,הרי זהו סימן מובהק ביותר  -שאינו ראוי להתעסק .ומופרך למסור אפי' הענינים
הטפלים או התלוים בשפת המדינה וכיו"ב לאחרים .ומשיטה האמורה כאן תוצאה מידית ,שאין מקום להתייעץ עם מי שהוא שהרי
ממנ"פ אם מסוגל הוא להענין אינו זקוק לעצתו של מי שהוא ,ובאם אין השכל שלו מספיק ,הרי מה יועילו אחרים.
שגם לזה אין כל יסוד ,לאחרי דבר משנה בפשטות ,אין דן יחידי אלא אחד ,והמפורסמות ונראה במוחש על כל צעד ושעל אין צריכות
רא'.
ויהי רצון שיכיר את האמת ,שאפשר להיות מציאותו הוא ומציאות אחרים ,והאחד משלים את רעהו ,ואין זה סיבה לנמיכת רוח של מי
שהוא  -באם זקוק הוא לעצה והוראה ,ולפעמים גם תיקון שגיאה ,ולא לבד שאין בזה כל סיבה להזניח העבודה אלא אדרבה ואדרבה.
המחכה לבשו"ט בכל האמור ,ואשר סוכ"ס יעמוד על האמור בהנ"ל מתוך שמחה וטוב לבב ,ויוסיף אומץ בחלקו היפה שהעמידתו עליו
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השגחה העליונה ,להיות מהנוטלים חלק בראש בהפצת המעינות במדינת ]אוסטרליא[ .ויהי' רצון שיהי' כל זה מתוך שמחה וטוב לבב
פנימית ואמיתית  -מתוך בריאות הנכונה.
בברכה לחג פסח כשר ושמח ולבשו"ט בהקדם.
מ .שניאורסאהן

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע'  374והושלמה ע"פ צילום האגרת:.
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי' :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חט"ז ה'תתקסא ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק כד

ט'קט
ב"ה ,טז אדר ,ה'תשכ"ו
ברוקלין ,נ.י.
 שנת השבע ,שנת השמיטה -מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו.
ובעמדנו למחרת ימי הפורים  ,ימי אורה ושמחה וששון ויקר,
כפשוטם ,וכדרשת חז"ל  :אורה זו תורה כו' ויקר אלו תפילין,
יהי רצון אשר בכל אחד ואחת,
 שהרי הודיעונו רז"ל שאף הן )נשי ובנות ישראל( היו באותו הנס ,ועוד יתרה בזה ,אשר אף שהי' הנס בימי מרדכי ואסתר ,הרינקראת המגלה ע"ש אסתר ,ורק על שמה -
יתוסף  -ע"י ימי הפורים האלה ועניניהם  -אורה ושמחה וששון ויקר בעסק התורה ובקיום מצותי' )שהוקשו כולן ליקר אלו תפילין(,
ומסמך גאולה לגאולה  ,דמגאולת פורים דאכתי עבדי אחשורוש אנן ,הרי לאחרי )כלשון הכתוב ( רגע קטן )אבל( בעגלא דידן נצא
מהעבדות לחירות ולאור גדול  ,בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.
בברכה
מ .שניאורסאהן
נ.ב.
לפלא השאלות ע"ד סדרי הלימודים וכיו"ב  -שה"ז תלוי באיכות התלמידים שי' ידיעותיהם וכו' .ורק על אתר יש להחליט בזה .ולאחרי
שבועות אחדים בסדר שתבחר בו ההנהלה  -הרי יכולים גם לשנות קצת )באם יהי' צורך(.
שנת השמיטה :מטענות המן דדתיהם שונות  -ששומרים שביעית )תרגום שני .אגדת אסתר(.
למחרת ימי הפורים :להעיר ממגילה )ב ,א( דלשיתסר ושיבסר שייכות מיוחדת לימי הפורים דקאי בולא יעבור )דיש לומר דלאחרי זה
גם לא יעבור ליכא ,כי איסורו דומה לאיסור בל תוסיף דישנו רק בזמנו .אלא דצ"ע במרדכי ריש מגילה ובבגדי ישע שם( .ולפי
הירוש' )שם( כל החודש קאי בולא יעבור )וי"ל  -דלא אח"ז .ועפ"ז יובן בפשיטות ל' הירוש' :כל החודש כשר לקריאת המגילה מה
טעמא והחודש אשר נהפך כו' א"ר חלבו ולבד עד ט"ו כו' ולא יעבור  -דאינו חוזר מכל החודש כשר כו' )שהרי מקראי מייתי לה( אלא
דארי' הוא דרביע עלי' ,איסור דולא יעבור .ואכ"מ( .ונוסף בשיתסר  -דכשחל ט"ו בש"ק מוקפין עושין הסעודה בט"ז )שו"ע סתרפ"ח
ס"ו(.
וכדרשת חז"ל :מגילה טז ,ב.
אורה זו תורה :מתאים לאורה כפשוטו ,כי אית היכלא דנהורא דלא מתפתחא אלא לב"נ דהוה מתעסיק בנהורא דאורייתא )ת"ז ריש
תי"א(.
------------------------

Notes:
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כללי-פרטי .נדפסה בלקו"ש חי"א ע'  ,143והושלמה עפ"י צילום האגרת:.
דדתיהם שונות :אסתר ג ,ח:.
מו"ה יהושע שניאור זלמן :סרברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ט'פח ,ובהנסמן בהערות שם:.
לאיסור בל תוסיף דישנו רק בזמנו :ראה אנציק' תלמודית בערכו .וש"נ:.
בולא יעבור :אסתר א ,כז:.
והחודש אשר נהפך כו' :שם ט ,כב:.
דארי' הוא דרביע עלי' :עירובין עח ,ב .וראה אנציק' תלמודית בערכו .וש"נ:.
אורה ושמחה וששון ויקר :אסתר ח ,טז:.
הודיעונו רז"ל :פסחים קח ,רע"ב )עיי"ש פרש"י ורשב"ם(:.
ורק על שמה :דעל זה לא מספיק הטעם דאסתר דוקא שלחה לחכמים קבעוני כו' כתבוני )מגילה ז ,א(:.
אורה..ויקר :ראה ג"כ שערי אורה )לאדמו"ר האמצעי( שער הפורים בסופו:.
שהוקשו כולן :קידושין לה ,א )נת' בלקו"ת שלח מ ,ד .אוה"ת להצ"צ ס"פ בא(:.
ומסמך גאולה לגאולה :מגילה ו ,ב:.
דאכתי עבדי :מגילה יד ,א:.
אחשורוש :פי' השם מאדמו"ר הזקן ואדמו"ר הצמח צדק  -ראה רשימות הצ"צ למג"א )בתחלתן(:.
כלשון הכתוב :ישעי' נד ,ז:.
ולאור גדול :יש לומר כי המבואר בשערי אורה )שם( דליהודים הייתה אורה גדולה מאור ,היינו מאור סתם ,משא"כ אור גדול:.
:-----------------------שערי אורה  ..שער הפורים בסופו :ד"ה וקבל היהודים פל"ב ואילך )צח ,ב ואילך(:.
אוה"ת להצ"צ ס"פ בא :ע' שמט ואילך:.
רשימות הצ"צ למג"א :נדפס לאח"ז באוה"ת מגלת אסתר:.
ע"ד סדרי הלימודים :בישיבה במלבורן .ראה לעיל אגרת ט'עג:.
חלק כד

ט'רי
ב"ה ,ט"ו אלול ה'תשכ"ו
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו ובו בקשת ברכה פ"נ מיום ז' אלול,
ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
הלימודים )בחסידות וגם בנגלה( עם התלמידים שי'  -מובן שצ"ל מתאים להידיעות והכשרון ובאופן )שסו"ס עכ"פ( יהי' לבם חפץ בם.
בברכת כוח"ט
מ .שניאורסאהן

Notes:
נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ב ע' קא:.
מו"ה יהושע שניאור זלמן :סרברנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ט'פח ,ובהנסמן בהערות שם:.
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עם התלמידים :בכתת הישיבה הגדולה במלבורן .ראה לעיל אגרת ט'עג ,ובהנסמן בהערות שם:.
לבם חפץ :ראה ע"ז יט ,א:.
חלק כד

ט'שדמ
ב"ה ,בין המצרים ,ה'תשכ"ז
ברוקלין ,נ.י.
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת המכתב...
ובימי בין המצרים אלה ,הרי כאו"א ,בתוך כאחב"י שי' ,מן מיצר )הגלות( יקרא ה' לקרב קץ גלותינו ולקרב משיחי',
אשר מחכים לו בכל יום שיבוא,
ויהי רצון שיענה במרחב ה' ,כי יחיש היעוד והפכתי אבלם לששון ,כי בעגלא דידן
יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו  ,כפי תושב"כ ושבעל פה ,ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם
מלחמות ה' ויצליח ויבנה מקדש במקומו ויקבץ נדחי ישראל ,
ויהפכו ימים אלה לששון ולשמחה ולמועדים טובים.
בברכה
מ .שניאורסאהן

בברכה לבריאות הנכונה ובת"ח על הביכל דא"ח )בתורת שאלה(  -וזכות הרבים תלוי בו
מצו"ב העתק ממש"כ למר ש.ז .שרגאי שי'.

בכבוד ובברכת הצלחה בת"ת ביר"ש ,לימוד המביא לידי מעשה ,מעשים מרובין המקיימין את החכמה.

בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק התפתחות כחב"ד בגו"ר.
זה עתה נתקבל מכ' מיום כ"ב תמוז ות"ח ת"ח על הבשו"ט .ובמענה להשאלות )במכ' דח"י תמוז(:
א( כמובן ופשוט  -כדאי לגשת לבצע התכנית דהאולם והנספ]ח[ אליו.
ב( בנוגע לאכסניא לנוער  -כיון שמבטיחים להם רק הלואה )וחלקית(  -תלוי בהסיכוים לאפשריות תשלום ההלואה.
ג( לע"ע  -לא לשלב הנ"ל עם המר]כז[ לנוער .

בהפרוגרם ד  - tvלהרבות בהלכות הצריכות בזמן ההוא.

בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק ובפרט בהישיבה גדולה .

מובן שנכון וטוב להיות נוכח בחתונת הב' שי'  -ולהודיעם בעוד מועד בכדי שכל הענינים יהיו כדבעי .וק"ל.

בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק ולא להתרשם כלל מפני כו' ,כי ה' אתנו.

במענה לשאלותיו  :באם זהו מתאים לסדרי הכולל בו לומד  -כדאי ללמוד להיות שוחט.
כן  -כתיבת תפו"מ.
בטח שומר על שלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא ,ועכ"פ יעשה כן מכאן ולהבא.

ובהמצב המעורפל דעתה והלחץ מכו"כ ממשלות וכו'  -מוקדם הזמן מלהעביר כיתות או חלק מישיבות חב"ד לירושלים העתיקה .מאידך
גיסא )וכמוש"כ לש"ב הרה"ח וכו' הרע"ז שי' סלונים מכבר( יש לתקן ולשפר את הביהכנ"ס החבד"י )דהצמח צדק( אשר שם ,
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בהקדם האפשרי ע"מ להתפלל שם )עכ"פ ביום( ביחד עם שיעורים בתורה )ע"י המתפללים וכיו"ב( ובפרט  -בתורת הצמח צדק.

בברכה )בקשר שעברו לגור בבני-ברק(  -שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות.

אופן בדיקתו המותר  -ע"פ הוראת רב על אתר.
הפ"נ שבמכתבו יקרא בעת רצון על הציון הק'.

Notes:
כללי-פרטי .נדפסה בלקו"ש ח"ח ע'  ,163והושלמה עפ"י צילום האגרת:.
רשימות הצ"צ לאיכה ע"ו-ז :אוה"ת נ"ך )כרך ב( ע' א'לה ואילך:.
רשימות הצ"צ לאיכה ע' כו :אוה"ת שם ע' א'נו:.
יעמוד..נדחי ישראל :ראה רמב"ם הל' מלכים ספי"א:.
יעמוד מלך :עכצ"ל שאין הכוונה ע"פ ב"ד של ע' ונביא )הל' מלכים פ"א ה"ג( ,וע"ד ראיית הרמב"ם )כאן ה"ג( אין הדבר כך
שהרי רע"ק אמר על בן כוזיבא המלך שהוא המלך המשיח) ,ולא הי' שם נביא וכו'(  -כ"א ע"ד שכותב על בן כוזיבא המלך:.
הוגה בתורה :ראה ע"ז יט ,א .ובפדר"א ספל"ב דקול יעקב )שהוא המבטל ידי עשו( היינו "הגיון תורה":.
ועוסק במצות :ראה ר"ן לסוכה )כה ,א( בדיוק הלשון עוסק במצוה )ולא מקיים מצוה(:.
כדוד אביו :ל' הרגיל בנ"ך בנוגע למלכי בית דוד .וי"ל הכוונה שתהי' התורה בדרך עול והמצות בהקדמת עולה של תשובה
"תשובה ומעש"ט"  -שזה הוקם ע"י דוד דוקא )ע"ז ה ,א .מדרש שמואל ויל"ש לש"ב כג ,א .וראה תו"א ריש מגלת אסתר(:.
כפי תושב"כ ושבעל פה :לכאורה צ"ע מאי קמ"ל .אלא שבא בהמשך לסיום ה"ג )שלפני זה( שנשמט ע"י הצנזור ,וז"ל :וכל
המוסיף או גורע או שגלה פנים בתורה והוציא הדברים של מצוות מפשוטן הרי זה בודאי רשע ואפיקורס - .שכנראה הכוונה
לישו ,שמובא לקמן בהלכה זו  -וג"ז נשמט ע"י הצנזור .ועפכ"ז מובן ג"כ הסיום  -בדפוס  -של ה"ג ושייכותו כאן:.
ויכוף כל ישראל :יל"פ השייכות לענין הגאולה  -כי מסיבות החורבן הוא שהשרים לא הוכיחו )שבת קיט ,ב .איכה רבה א ,ו(:.
לילך בה ולחזק בדקה :לאלה שלא חטאו ,לאלה שעברו ופרצו; צדיקים ובע"ת:.
ויבנה מקדש :וכ"כ גם ר"פ זה  -ע"פ ויק"ר )כט ,ז( דמשיח בונה ביהמ"ק .וראה ג"כ ירוש' מגילה פ"א הי"א .ופרש"י
ותוס' )סוכה מא ,סע"א( דיבוא משמים  -הוא ע"פ תנחומא )נח ,יא( .זח"א כה ,א .ובכ"מ:.
מקדש במקומו :צ"ע הכוונה .ואולי י"ל דאף דבכלל בביהמ"ק רק המזבח אין משנין אותו ממקומו לעולם )הל' ביהב"ח רפ"ב(,
כל המקדש דלעת"ל צ"ל "במקומו" המיוחד לו ,וכמפורש בנבואת יחזקאל כמה פעמים .עוד י"ל דג"ז מהענינים שיודיעו ש"ודאי
משיח הוא"  -שיכוון מקום המקדש:.
ויקבץ נדחי ישראל :לבסוף  -שהרי ברמב"ם גם סדר הדברים בדיוק הוא .וכ"כ גם בר"פ זה) .זח"א קלד ,א .קלט ,א  -וכ"פ
רש"י ברכות מט ,א  -ופליג אתנחומא הנ"ל  -וראה בארוכה מכתב כ"ק אדנ"ע בקובץ מכתבים א' ס"ט .ומתרץ שם ג"כ שלא
יוקשה על הרמב"ם ממגילה יז ,ב )ומבאר ג"כ הב"ח או"ח סקי"ח( .ירוש' מע"ש פ"ב ה"ב(:.
:-----------------------מקדש במקומו :ראה לקו"ש חכ"ד בסופו בהערה .סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' :.864
ויקבץ נדחי ישראל :ראה גם לעיל אגרת ט'מ )ע' טז(:.
מכתב כ"ק אדנ"ע :אג"ק שלו ח"א אגרת קל:.
ויהפכו ימים :כנ"ל היעוד והפכתי אבלם לששון ,ואף דל' הכתוב )זכרי' ח ,יט( יהי' לששון גו' טובים ,הרי זכרי' מדבר בזמן
בית שני )כאמרו "לבית יהודא"  -ראה רד"ק שם( שחסרו בו ה' דברים )יומא כא ,ב(:.
:-----------------------בברכה לבריאות :נכתבה בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מוהרש"י זוין:.
אגרות נוספות אליו  -לעיל ט'לג ,ובהנסמן בהערות שם:.
העתק..שרגאי :היא האגרת הבאה:.
לימוד המביא לידי מעשה :ראה קידושין מ ,ב .וש"נ:.
מעשים מרובין המקיימין את החכמה :ראה אבות פ"ג מ"י:.
זה עתה נתקבל :נכתבה בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל ועד כפר חב"ד:.
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המרכז לנוער :הוא "בית שזר" ,שנבנה בכפר חב"ד:.
בהפרוגרם ד  :TVכתי"ק בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מו"ה יצחק מאיר שי' קאגאן ,דיטראיט .אודות תכנית
שידור בטלוויזי':.
בברכת הצלחה :כתי"ק בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מו"ה יהושע שניאור זלמן סרברנסקי .אגרות נוספות אליו -
לעיל ט'פח ,ובהנסמן בהערות שם:.
בהישיבה גדולה :במלבורן:.
מובן שנכון :כתי"ק בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מו"ה אפרים שי' וואלף:.
אגרות נוספות אליו  -לעיל ט'פח ,ובהנסמן בהערות שם:.
במענה לשאלותיו :נכתבה בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מו"ה זכרי' שי' גורי .נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע'
קעח:.
ובהמצב המעורפל :חלקה נדפסה ב"התקשרות" חוב' ל ע'  .41והיא הוספה בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל
מו"ה משה צבי הלוי סגל ,ירות"ו .אגרות נוספות אליו  -לעיל ט'שכז ,ובהנסמן בהערות שם:.
אשר שם :בירושלים העתיקה ,ששוחררה במלחמת ששת הימים:.
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אוסטרליה
חלק ג

תיט
ב"ה ,ג' כסלו ,תש"ט
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורמ"ז שי'
שלום וברכה!
א( מוסג"פ קונטרס החלצו שזה עתה הו"ל עם ההוספות  -ובודאי יאשר קבלתו.
ב( שמחני הרל"ק שי' שנשלחה כבר הויזא לש"ב מהר"א שי' קליו]ב[גאנט .ואולי מהנכון שיזרז את לאוואט בהנוגע לדירת הנ"ל וכו',
כיון שא"ל ,בהיותו כאן ,שהתחיל במצוה זו - .שוב נחמתי שטוב לחכות עד שתבורר חוו"ד כ"ק מו"ח אד"ש עד"ז.
ג( בקשר עם הערתי ע"ד הר"ל ש"ס מועליז בסוף קונט' הנ"ל  -מטובו להודיעני מה שידוע לו ע"ד יחוסו ,בניו ,בנותיו וב"ב ,ובפרט
הרש"ז ז"ל מלודז ,זווגיהם וכו' ות"ח מראש.
בפ"ש כל החבורה
מ .שניאורסאהן

Notes:
מצילום האגרת:.
מהורמ"ז :גרינגלאס .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ב קע ,ובהנסמן הערות שם .לקמן תקמח .תריט .תרנז:.
הרל"ק שי' :ה"ר ליב שי' קרעמער:.
הויזא ...קליובגאנט :כהבקשה דלעיל ח"ב אגרת רעח:.
שתבורר ...עד"ז :הורה לו לנסוע לאוסטרליה ולכן לא ניצל את הויזה הזו .הערתי ...קונט' הנ"ל :סה"מ תרנ"ט ע' רכא:.
מה שידוע לו :מעת היותו בלודז במחיצת הרש"ז במלודז .רשימתו ע"ד הנ"ל הנדפסה ב"כפר חב"ד" ,גליון ) (711כ' מ"ח
תשד"מ ע' :.21
חלק ג

תצד
ב"ה ,ט"ז סיון ,תש"ט
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורב"צ שי'
שו"ב
שלום וברכה!
מכתבו מכבר נתקבל וזה עתה הגיע מכתבו מי"ב סיון .ובטח הגיעו זה מזמן המענה שלי מערחה"ש בצירוף הקונטרס לחה"ש וזיכה בו
את הרבים .כן אקוה שניגש ג"כ לעבודה בקודש ובפרט בענין נפנה וקביעת למוד ברבים .וממה דמסיים בפריז  -מתחיל וממשיך
בהצלחה.
ולענין הסתדרות חדשה או במקום חדש  -יש לקשר וללמוד ממה ששמעתי מכבר מכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א :נאך אונזער חתונה ,אז
מ'האט פאר אונז צוגעבויט )אל הבית בליובאוויטש( חדרים  -איז די התחלה געווען וואס מ'האט אריינגעבראכט אהין א כתה אינגלאך
און זיי האבן דארט געלערנט.
זאת אומרת :פתיחת צינור צ"ל באמצעות תומ"צ .ובדא"פ אולי י"ל  -דידוע דתומ"צ הם לא רק כלים לקבלה ,אלא גם איברים
הממשיכים את האור והחיות הרוחני )ראה ג"כ במאמר דשבועות ספ"א .וש"נ( .וכן הוא גם בנוגע לצנור והשפעות הגשמיות אשר על
ידם.

ובנדון לשאלתו  -מה שבמשך נסיעתו דלגו יום אחד .ושואל לסיבת הדבר ,ואיך היתה צ"ל ההנהגה בענין ספה"ע בפרט.
סיבת הדבר :א( בהיות הארץ כדור עגול ולא שטוחה  -אין זריחת השמש ,לדוגמא ,נראית בבת אחת בכל חלקי הארץ .ב( כיון שמהלך
השמש הוא ממזרח למערב  -הרי במקום הנמצא למזרח יותר תוקדם שם ראית השמש בזריחתו ,ובהנמצא למערב יותר תתאחר שם
ראית זריחת השמש .וכמרז"ל בר"ה )כ ,ב ,ובמאור שם( שבירושלים הי' מתאחר לגבי בבל שש שעות .ובזוהר )ח"ג י ,א( שמקומות

- 145 -

אוסטראליא איז נישט אנדערש
שונים בארץ ,ובשעה שכאן יום במק"א הוא לילה .וראה ג"כ שער הכולל בתחילתו.
ג( עפ"י הנ"ל הנה כאשר בירושלים הוא רגע חצות היום דיום א' למשל ,היינו שהחמה עומדת בראש כל אדם ,הרי בקצה בבל הנמצאת
למזרחה הוא כבר שש שעות אחר חצות יום א' .וממזרח קצה סיביר שהיא ממזרח לבבל כמרחק בבל מירושלים הוא חצות ליל יום שני,
אבל אם תחשוב מירושלים למערב הרי בבואך למזרח אמריקה ,שהיא לערך כמרחק בבל וירושלים ,הנה ברגע חצות יום א' בירושלים
שם הוא ברגע זה ממש שש שעות מקודם לזה ,היינו בוקר יום א' .ובמקום הנמצא למערב מזה כפי מרחק הנ"ל לערך ,היינו ממזרח
לקצה סיביר הנ"ל הוא שש שעות קודם לזה ,היינו חצות ליל יום א' .נמצא במקום אחד ממש הנה כשיבואו לשם ממזרח למערב יאמרו
שהוא יום א' ,ובביאה ממערב למזרח  -שהוא יום שני.
וכדי לצאת מן הספק צריך למצוא המקום שממנו מתחיל מנין הימים.
וכאן הוא פנימיות המבוכה :דלהיות השמים והארץ עגולים ,ובעיגול אין שייך ראש וסוף ,הנה ,מצ"ע ,הרי על כל נקודה שבהם שייך
לומר שהיא ההתחלה.
והנה שקו"ט בשאלה זו בעלי תריסין )שו"ת בני ציון ,היומם להרב טוקאצינסקי ,ועוד( ,וג' דעות במקום התחלת הימים :א( צ' מעלות
ממזרח ירושלים .ב( קמ"ה מעלות ממז"י .ג( ק"פ מעלות ממז"י.
ובנוגע לאוסטרליא  -הרי לשתי דעות האחרונות הנ"ל מקומה ,לחשבון הימים הנ"ל ,למזרח ירושלים .מתאים למנין הימים של או"ה
הדרים שם .וכן עליו לנהוג מכאן ולהבא ,וכמנהג היהודים הדרים שם) .ואפשר גם לדעת היחיד המחזיק בדעה הא' ,כיון שקו המחלק
עובר באמצע אוסטרליא .ואין להאריך כיון שבלאה"כ הוא דעת יחיד(.
והנה בד"א  -בדינים התלויים במנין ימי השבוע או ימי החודש ,אבל דין ספה"ע ה"ז תלוי במשך הזמן ,וא"כ ,לכאורה ,אינו שייך
לשקו"ט הנ"ל .והשאלה היא :מי שעבר קו התאריך ,היינו המקום שבו מדלגין או מוסיפין יום ,באמצע ימי ספה"ע ,ובמילא אם ינהג
כמנהג המקום שבא לשם ,יהיו במספרו רק מ"ח ימי ספה"ע או נ' ימי ספה"ע .וא"כ מה דינו לענין ספה"ע ולענין חה"ש התלוי בספה"ע
ולא בימי החדש.
והנה לע"ע לא מצאתי מי שידבר בדין ספה"ע בהנ"ל .ובמילא כל מה שבא לקמן  -אינו אלא לפלפולא בעלמא .והוא:
א( כיון דבספה"ע כל המ"ט ימים שייכים זל"ז ,המשך אחד וענין אחד בכמה פרטים ,הרי כשספר יום א' ,ה"ז ,נוסף על ספירת יום זה,
ג"כ התחלת מנין מ"ח ימים שלאחריו ,ובחובת גברא )ולא חובת מקום( .ובמילא צריך למנות אח"ז עוד מ"ח ימים ,ולא מ"ז או מ"ט,
דשבע שבתות תמימות כתיב לא חסר ולא יתיר )משא"כ בימי השבוע או החודש.
והבן(.
ב( לאידך גיסא :ספה"ע קשור בימי החודש )בהבאת העומר אילו הי' ביהמ"ק קיים( וכיון שע"פ דין ,כנ"ל ,במקומו עתה הוא ל' ניסן,
לדוגמא ,ולא כ"ט ניסן צריך לספור ט"ו לעומר ולא י"ד.
עוד יש להסביר ב' המנינים :בתר אדם הסופר או בתר המקום אזלינן .גם את"ל בתר סופר אזלינן בתר ספירתו אזלינן וע"ע לא הי' יכול
לספור אלא י"ג פעמים ,או בתר מנין ימי החודש שלו אזלינן וכנ"ל.
או יאמר :ספה"ע ענין אחד הוא לכל בנ"י כמו שהעומר אינו אלא אחד ,או ענין דכל או"א בפרט הוא ,דכל או"א עליו לספור .או יאמר:
באמרו היום ט"ו ימים לעומר די ומספיק שכיוון להיום ,היינו שיום זה הוא סיום ט"ו ימים לעומר או שצ"ל גם בספירתו הסכום דט"ו ימים.
וכיון דיש סברות לכאן ולכאן סופר שתיהם ,ובמילא  -בלי ברכה ,ובפרט לפ"ד שו"ת דבר אברהם ח"א סל"ד דגדר ספירה הוא ידיעה
בהחלט ולא ספירת ספק )אף דאין כן דעת המאור סוף פסחים דמתרץ למה אין סופרין ב' ספירות משום ספיקא דיומא  -באו"א(.

וממילא אתינן לשאלה שני' :איך יתנהג בחה"ש .ונלפענ"ד ,אף שהוא חידוש קצת :כיון דחה"ש תלוי אך ורק בספה"ע ,כידוע ,הרי על
פי סברא א' הנ"ל ,צריך הוא לחוג את חה"ש ביו"ט שני של יהודי אוסטרליא ,והוא אצלו יו"ט ראשון מספק )ולא משום מנהג אבותיהם(
 שמא סברא הא' נכונה .וחג גם יו"ט הא' שלהם מספק) ,אולי הדין כסברא הב'( ,ולא בודאי .ובמילא סופר ספירה המ"ט ומניחתפלין ביו"ט א' )עדמ"ש בשו"ע או"ח סל"א( ,אינו עולה לתורה בשני הימים וכו'.
]שוב נמלכתי ,דיש עוד אפשריות שלישית :שתי הסברות בספה"ע נכונות ,היינו דביום החמשים למנין הא' צ"ל חה"ש ,וכן גם ביום
הנו"ן למנין השני ,כי שקולים הם ויבואו שניהם ,ועפ"ז ,הוו שני ימים חה"ש ,ובקדושה אחת ונולד בזה אסור בזה ,לשהחינו צריך לקחת
)ולכל הדעות גם להמקילים בליל ב' דר"ה( פרי חדש וכו' .ומונה לדעה זו ספה"ע בברכה ,כי אין בזה ספק אצלו כ"א ברור שזהו י"ד
ימים למנין הא' וט"ו למנין הב' ,ועל שני המנינים נצטווה ,ובכ"ז מספקת ברכה אחת לשתיהם ,אף ששתי ספירות הן ,כי שם המצוה
אחד הוא  -וכמו בתש"י ותש"ר .ולכתחילה יקדים אמירת מספר המועט ,וע"פ משנ"ת לענין אמירת רצה ויעלה ויבא במוצי"ט שחל
בש"ק ,ובדיעבד יוצא גם להיפך כיון דשתי ספירות נפרדות הן[.
ואין להקשות דיש כאן איסור דלא תתגודדו )וי"א דהוא דאורייתא ראה שד"ח כלל לא תתגודדו( וגם זלזולא דיו"ט  -דמכיון דאינו אלא
באקראי בעלמא ובצנעא לא חיישינן לזה ולא גרע וכש"כ מבן א"י הנמצא בחו"ל מניחי תפילין בחוה"מ וכיו"ב.
ולכאורה י"ל דיחוג גם יום שלישי :דאולי הדין ע"פ סברא הא' ,וא"כ יו"ט שני של גליות שלו הוא באסרו של חג של יהודי אוסטרליא.
אבל אינו  -וכמובן בקל .דהנה יו"ט שני ,אצלנו דבקיאין בקביעא דירחא ,הוא לא משום ספקא דיומא ,אלא משום אל תשנו מנהג
אבותיכם .וכיון שגם אבותינו אם היו דרים באוסטרליא לא היו נוהגין אלא שני ימים הראשונים ,כמובן  -גם הוא אינו נוהג ביום ג'.
וכמובא סברא כזו לענין הרוצה לצום יוהכ"פ שני ימים )טושו"ע או"ח סתרכ"ד ועוד(.

ובהשקפה ראשונה י"ל ,דככל ספקות והנהגות הנ"ל יהי' ג"כ במי שעובר קו התאריך בחוהמ"פ או בחוהמ"ס  -לענין חגיגת שש"פ או
שמע"צ ,כי גם הם תלוים ביום ראשון של חהמ"צ או חה"ס ,ולא בימי החודש.
ויש לחלק ,דשש"פ אהדרי' קרא וקבעו גם בימי החודש וכמש"נ )שמות יב ,יח( עד יום האחד ועשרים לחודש בערב .והעיקר דהן
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בחהמ"צ והן בחה"ס לא כתיב תמימות ,וכיון שבמקום זה הוא שש"פ ושמע"צ לא איכפת לן מה שנדלג יום א' או נתוסף יום א'.
וכמו שלא איכפת לן מה שבין שבת א' לחברו נדלג יום א' או נתוסף יום א'.
ועדיין צ"ע בכל הנ"ל.

וזאת למודעי :הדעות הנ"ל שצריך לדלג או להוסיף יום אחד כשעוברין קו התאריך דכל שיטה ,ועושין עפ"ז שבת ויו"ט  -הוא בנוגע
לקביעת ימי השבוע והחודש במקומות ישוב .אבל דין הנמצאים בספינה ההולכת ממקום למקום ועוברת את הקו  -לא נתברר כ"כ
בשקו"ט הנ"ל ,ומשעה שעברה את הקו עד שתגיע לישוב נוהגין לחומרא בשני הימים.
כן לא נתברר דין יושבי מדינת אלאסקא שקו התאריך עובר באמצע הישוב ואי אפשר לומר שבצד הרחוב המזרחי יהי' יום ש"ק ובצד
המערבי  -יום הראשון דהוי כחוכא ואטלולא )ראה ערובין עו ,א ס"פ הדר(.
נתעכב המענה שלי ע"ע מפני רוב הטרדות .הקונטרסים והספרות שמזמין יושלח לו ואז יודיעוהו ג"כ ע"ד המגיע ממנו ואופן המשלוח,
ובטח יתעסק ג"כ בהפצת הנדפסים במדינתו עתה שכמעט לא נעשה מאומה בזה ע"ע.
ומה שהעיר בתניא רפ"ה שכתוב שם :השכל תופס כו' והמושכל נתפס
כו'  -דלכאורה כיון שהשכל תופס במילא מובן דהמושכל נתפס ,ומאי קמ"ל.
והנה מאמר דא"ח המבאר זאת איני יודע לע"ע .ומה שנלפענ"ד :א( גם אם לא הי' בזה כל חידוש נוסף כותבו בפירוש כי גם זה נצרך
להמסקנא שזהו יחוד נפלא כו' .ב( בלימוד התורה זהו באמת חידוש גדול למאד ,דגם הלומד שלא לשמה ואפילו זה שעליו נאמר
ולרשע אמר אלק' מה לך לספר חקי ונעשית לו סם המות ,הנה בכ"ז אם רק שכלו תופס כו' הרי המושכל נתפס כו' ונעשה דם ובשר
כבשרו .ולהעיר ג"כ מהל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ה"ג.
החותם באיווי כט"ס ופ"ש כהדו"ש ובפרט מר פייגלין וב"ב שיחיו
מ .שניאורסאהן
יושב ראש ועד הפועל

Notes:
נדפסה בלקו"ש ח"ז ע'  ,582והושלמה ע"פ צילום האגרת:.
מהורב"צ :ווילשנסקי .שנסע בחודש אייר מפריז להתיישב באוסטרליה .ראה אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ח"י אגרת ג'תפב.
אגרות נוספות אליו -לעיל תלז ,ובהנסמן בהערות שם:.
נפנה :מעמד:.
נפנה ..בפריז :ראה לעיל שם ס"ג:.
ששמעתי מכבר :ראה ליקוט י"ד כסלו ע' :.911
אבל דין ספה"ע :הבא לקמן היא מהדו"ק ושקו"ט .לאח"ז דן עוה"פ בנדו"ז ובא למסקנא ,כנדפס בלקו"ש ח"ג ע'  .882עוד
בענין זה שם ע' :.592
חלק ג

תצו
ב"ה ,ד' תמוז ,תש"ט
ש"ב הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"א וכב"ב שי'
שלום וברכה!
איני יודע בדיוק יום ביאתם צלחה למקום מגורם החדש וברכה בכ"ע זמנה הוא ואביע ברכותי שיסתדרו במנוחה ובכבוד לטוב להם
בגו"ר.
וישמיעונו אך בשו"ט תכה"י.
ובטח ידוע לכם שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א נותנים עליו חומרי המקום שהלך לשם ,אז ער דארף מברר זיין די חומריות פון דעם
ארט וואוהין ער קומט.
מטובו למסור ברכותי להסתדרות טובה ובמילא נכללה הפ"ש לגיסו הרשב"ץ וב"ב שי'.
באיווי כט"ס ופ"ש
הרב מנחם שניאורסאהן
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Notes:
מהעתק המזכירות:.
מהור"א :קלובגאנט .אגרת נוספת אליו -לעיל ח"ב שא:.
למקום מגורם החדש :אוסטרליה:.
הרשב"ץ :ה"ר שמואל בצלאל הלטהויז:.
חלק ג

תשדמ
ב"ה ,י"ז אלול ,ה'שי"ת
הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוהרי"א שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מה' אלול המתאר בקצרה השתלשלות ימי חייו וסדר עבודתו עתה ,הנה נהניתי לקרא במכתבו אשר במקומו החדש
ממלא שליחות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,וכיון שניתנו לו כוחות המשלח הרי בטח יהי' בהצלחה.
וכמבואר בכמה מקומות בדא"ח אשר על ידי עשיית כלי בטבע נמשך בו הצלחה בדרך למעלה מן הטבע.
מה ששואל אם בהמשך הזמן ימצא מי שיוכל להחליף אותו אם יתן לו משרתו והוא יתעסק בקירוב נערים פשוטים להמשיכם לתורה
ומצות ,הנה כיון שלע"ע אין הדבר נוגע לפועל חבל על הטרדה בפתרון שאלה זו.
בנוגע לשאלתו בענין חינוך בתו אם תלך לסקול ,מן הראוי להשתדל שיעשו כיתה מאיזה נערות ויקחו להם מורים כאלה שיפטרו את
התלמידות מהליכה לסקול אחר .ואז בטח תהי' ההשגחה כדבעי בעניני תורה ויראת שמים...
כבקשתו אזכירו ואת ב"ב שיחיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בשעת הכושר.
מוסג"פ קונטרס ח"י אלול שזה עתה הו"ל ,עם מכתב המצורף אליו.
החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולכל ב"ב שיחיו ולכל החבורה שתחי'
מנחם שניאורסאהן

Notes:
מהעתק המזכירות:.
מוהרי"א שי' :פליסקין:.
במקומו החדש :אוסטרליה:.
חלק ד

תתד
ב"ה ,כ"ב מרחשון ,ה'תשי"א
הרה"ג והרה"ח הנו"נ וו"ח אי"א וכו'
מוהר"ר ...שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מי"ד מרחשון  -קצת פלא בעיני ,כי כשהיתה אצלי בתו מרת...
ת' ודברה עמי בארוכה על כל הענין ,הבטיחה לי שכתוב לכת"ר ולאמה ת' ע"ד נושא שיחתנו ,כי בהתאם לנושא שיחתנו אין תוכן מכתב
כת"ר מתאים כל כך.
והענין הוא )א( בכלל אין מדרכי לתת פקודות ,מלבד במקרים יוצאים מן כלל :ורק כששואלים עצתי ,הריני מחוה דעתי כפי הנראה לי.
וגם בנידון זה הי' כך ,כי עוד באמצע הקיץ דבר עמי התמים האברך הנעלה וו"ח אי"א וכו' המיול"ח...שי' ואז הבהרתי לו השקפתי איך
שצריכה להיות הסתדרותו בחיים באופן שיהי' מתאים הן בגשמיות והן ברוחניות .והיא היא ההצעה  -ולא פקודה  -אשר הצעתי גם
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עתה לו ולבת כת"ר שת'.
)ב( תוכן הצעתי היא לא ע"ד הסתדרות בברוקלין ,ניו-יארק או ארצות הברית ,כי אם במקום שיוכל להשתמש בכשרונותיו הוא ,וגם בתו
ת' תוכל להשתמש
בכשרונותי'  -על מילואם .ויש עתה ב' וג' מקומות שתקותי שהם מתאימים להשגת מטרה הנ"ל.
)ג( בשעה שדברתי עם המיול"ח וכן עם בתו יחיו הטעמתי להם תיכף שבאמת גם אם יהי' בזה ענין של קשויים ,אפילו גם ענין של
הפקרות כמו שכותב כת"ר שי' במכתבו ,ואפילו גם ענין של מסירת נפש ,הרי ממי יש לקוות לענינים כאלו אם גם תמים בן תמים
ותמימה בת תמימים אינם שייכים לזה? אבל
)ד( ההצלחה האירה פנים להמיול"ח ולבתו יחיו שהצעה זו ,לפי דעתי ,טובה בשבילם בגשמיות לא פחות מאשר ברוחניות .וטעמי בזה,
כי העתיד שיוכלו לקוות כשירצו להסתדר בארצה"ב או ב - ...הרי הורה כבר הנסיון מהו המצב המוצלח ביותר שיוכלו לקוות אליו
אברכים כערכם שהסתדרו במקומות הנ"ל .ואין רצוני להאריך בזה ,כי כת"ר בהיותו על אתר בטח יודע ה"תכלית" וואס איז געווארן פון
די יונגעלייט במחנו הט' ,ובמשך השבועות שהיו בברוקלין בטח התבונן וואס איז געווארן פון זיי די יונגעלייט ,שהם כערך המיול"ח ובתו
שת' ,שהסתדרו בברוקלין ובניו יארק .לאידך גיסא ,אם תבוא הצעתי מהכוח אל הפועל ,ויסעו לאחד ממקומות הנ"ל ,יש לקוות אשר
ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ תלוה אותם בדרכם בחיים ובמשך זמן לא ארוך יוכלו להסתדר כראוי הוא בתור מנהיג קהלה בישראל -
ומדייק אני מנהיג ,ולא רב ,כי ,כפי השקפתי ,יוכלו לסדר שתחת הנהגתו יהי' רב ומלמד ושו"ב ומוסדות שונים וכו' ,ונוסף על זה ,במרץ
הראוי ,הרי גם בתו שת' תוכל לתפוס עמדה בחיים כעין זו.
)ה( נוסף על כל הנ"ל ,והוא העיקר ,אדיר הי' חפץ כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לסדר מרכזי התישבות אנ"ש בכל קצווי תבל ,וזה היתה
כוונתו מה ששלח כמה מאנ"ש לאוסטרליה ,וכמה מאנ"ש לקנדה ,ובמה שדיבר כמה פעמים ע"ד דרום אמריקה ודרום אפריקה .וראה
ראינו ,ובטח גם כת"ר ראה ,אז דער וואס האט אנגענומען דעם רבי'נס א שליחות ,האט דאס עם מציל געווען מכל צרה וצוקה והעמידו
בקרן אורה ,הן בגשמיות והן ברוחניות גם אם הי' נצרך לזה הצלחה דוקא למעלה מדרך הטבע ,והפרט בנידון דידן שגם בדרך הטבע יש
כאן מקום להסתדרות טובה ,ואם כן ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר עוד יוסיפו בזה כהנה וכהנה.
)ו( המיול"ח ...שי' הסכים לכל זה עוד באמצע הקיץ העבר ,אלא שאז לא הי' נוגע עדיין לפועל ממש ,כי לא רציתי גם להציע שיסע
קודם שיתברר ע"ד השידוך עם בתו שתחי' ,ואם כן ,עתה המצב הוא שכת"ר ואשתו ובתו ת' אין נראה להם ואינם רוצים בהצעה
שהמיול"ח כבר קבל על עצמו להיות אחד מבאי כח כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,אשר גם עתה הוא מנהיג ישראל בכלל ועדת חסידיו
בפרט.
)ז( ראי' להנ"ל הוא הסיפור שמביא בסוף מכתבו )שהוא  -מעשה לסתור(.
כותב  -אשר באמור לו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר אין צריכים לדקדק בנוגע לשידוך בעד בתו ...ת' דוקא על תמים ,אמר לכ"ק מו"ח
אדמו"ר הכ"מ כי "כשאנחנו )בטח כוונתו על עצמו וזוג' ת'( נזכרים שנצטרך להשיא את בתנו לאינו תמים הנה ממש חיינו אינם חיים".
והגע בעצמך ,ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הצליחה לו שגם בתו ...ת' נשתדכה לאברך תמים ,ועתה משתדלים שהתמים הזה זאל
זיך אפרייסן פון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ'ס אן ארבעט ,פון צו זיין זיינער א שליח אויף אויסצופירן זיינע רצונות הקדושים ,אלא מסתפקים
בהמעלות שהיו לו עד עתה.
)ח( אחרי בקשת סליחתו ,ובטח גם לא יקפיד על דברי דלהלן,
בטח ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע ,אשר התמימים הם נרות להאיר .כן ידוע חומר מאמרי רז"ל בענין לפום גמלא
שיחנא ,ואם עושים מקצת אבל לא לפי כוחו ,הרי זה גם כן נחשב לחסרון וכו'.
הן הורי החתן שי' והן הורי הכלה ת' כולם תמימים הם ,וממילא חל עליהם פתגם כ"ק אדנ"ע הנ"ל ,שצריכים הם גם עתה להאיר.
איני יודע אם מלאו תפקידם זה במילואו ,ובכל אופן בתוכן שם התואר "להאיר" נכלל גם יוצאי חלציהם ,היינו שהתמימים צריכים להאיר
ג"כ על ידי יוצאי חלציהם.
ועתה יחשוב כת"ר אופן ההארה שתהי' כשיסתדרו בתו והמיול"ח שי' ב ...או כשיסתדרו באחד ממקומות הנ"ל.
)ט( עוד הפעם הנני חוזר על דברי הנ"ל שאין זה פקודה ,אלא מענה על ששאלו בעצתי איך להסתדר בחיים ,ואני אי אפשר לי לענות
אלא כפי הנראה בעיני ,אלא שרוצה אני להוסיף שאין זה נראה לי בגדר ספק אלא ,כפי שאפשר לקוות מראש ,הרי ברור בעיני גודל
האושר אם יקבלו ההצעה הנ"ל ,אושר גשמי ג"כ בכלל.
)י( מה שמסיים במכתבו המצב כעת אצלם ואצל בתם ת' אז עס איז א
פארשטערטע שמחה ,נבהלתי מלקרא דברים כאלו ,ווארום וועגן וואס האנדלט זיך דאס? אז מען זאל פארן אין א שטאט פון עשיריות
אלפים אידן כ"י ,און קאנען היטן תורה ומצוות על צד היותר נעלה ,פארן מיט א שליחות פון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אויסצופירן זיינע
רצונות ,איז במילא שלוחו של אדם כמותו ,אז ער גייט מיט זיינע כוחות ,קומען אהין מיט א שטעל ובהתפשטות ,און מפיץ זיין דארטן
אור התורה והיהדות ומעיינות הבעש"ט ותורת דברי אלקים חיים בין אחינו בני ישראל ,אשר אינם יודעים מכל זה לעת עתה ,או שיודעים
עד"ז במדה פעוטה .ומסיבה בלתי ידועה לי ולו ולאנשים כערכנו  -ולהעיר מאגה"ק סס"ז  -בחרו לתכלית זו את פב"פ ואת פלונית בת
פלוני ,שלא עמלו על זה ולא יגעו על זה ,ולא עוד אלא זיי נעמען זיך נאך איבער  -ואף על פי כן גלעט מען זיי און מען גיט זיי נאך ,און
מען גיט זיי צוקערקעס .ולזה קורא כת"ר שי' א פארשטערטע שמחה! אתמהה!
מסיים מכתבו שמבקש סליחתי ,ואיני יודע על מה צריך לבקש סליחתי אני ,כי אין זה ענין פרטי שלי יותר משלו ,ובודאי בפנימיות הרי כל
אחד ואחת מאתנו רוצה למלאות רצונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,ובטח גם כת"ר וזוג' שי' יודעים  -לולא הי' הנידון ע"ד בתם ת'
שמבלבל אותם  -שעל ידי עבודה מעין הנ"ל ב ...ממלאים בזה רצונות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,ומה אני ומי אני שצריכים לבקש
סליחתי בזה.
ובכל אופן ,באשר אי אפשר לדחות דבר העבודה והפצת המעיינות ב ...לזמן ארוך ,גודל בקשתי מכת"ר להודיעני בהקדם היותר אפשרי
את ההחלטה בהנ"ל ,ומה טוב אם במברק ,וכנ"ל שאיני נותן בזה כל פקודה ח"ו ואין זה אלא הצעה ,אלא באשר אקלע ענין זה לידי
הנה מחפש אני אחרי אנשים מתאימים לזה ,ואז אפנה אל ימין וכו'.
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בברכה ופ"ש כהדו"ש.

Notes:
נדפסה בספר השליחות ע' :.74
חלק ד

תתפא
ב"ה ,כ"ה טבת ,ה'תשי"א ברוקלין
הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מהור"א
שי'
שלום וברכה!
אאשר קבלת מכתבו אחרי ההפסק הארוך ות"ח ת"ח על השתדלותו בענין הכניסה למדינתנו בשביל מר מנשה שי' רוזנבלאט וזוג' תחי',
ובטח גם עתה יעמוד על המשמר לזרז את הדר .האניגבוים ושאר השייכים לזה ,ויה"ר אשר חפץ ה' בידו יצליח לעזור להנ"ל לבוא אל
המנוחה ואל הנחלה.
נהניתי במאד ממה שכותב שחרותים בזכרונו דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שנותנים לאדם כחות לתקן ולהעלות את מקומו ,אשר גם
זכרון זה עצמו יסייע בידו להוציא מן הכח אל הפועל הכחות שישנם אצלו לפעול ולהשפיע על סביבתו לקרבם ליהדות ולהאירם באור
תורה ולחממם בחום תורת החסידות ,הוא הוא המאור שבתורה.
והעיקר שיהי' חזק בבטחונו בהשי"ת ,אשר אחר שעשה נסיעתו למדינה זו בהסכם וברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,הנה הוא שם אף
זיינע אחריות ,ובהשתדלות הראוי' בטח יצליח בכל הנ"ל .ואל ידאג למה שהוא  -כפי לשונו  -מסובב בחובות גשמיים נוסף על חובות
הרוחניים ,שחובת המקום עליו ,כי מלוה ה' חונן דל ,וכיון שנכנס לחובות כדי לחונן את הדל ,אם ברוחניות אם בגשמיות ,הרי הוי' הוא
הלוה ,ובמילא בטוחים בפרעון החוב במילואו.
כבקשתו אזכיר על הציון הק' את כת"ר וזוג' יחיו ואת הרה"ג הוו"ח אי"א וכו' מוה"ר ...ובטח צדיקא דאתפטר ,דאשתכח בהאי עלמא
יתיר מבחיוהי ,יתן ברכתו והשי"ת ימלאה בגשמיות וב]רו[חניות.
מוסג"פ הקונטרס לט' טבת ,החוברת לכ"ד טבת ,ומכתבים כלליים השייכים להם.
ואף שהוא כבר אחר זמנים אלו ,אבל הענינים זמנם בכל עת.
בברכת הצלחה ופ"ש כב"ב שי' וכל חבורתו תי',
מ .שניאורסאהן

Notes:
מצילום האגרת .מהור"א :אברמסון .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ג תקמ .תקמז* .לקמן תתקי .א'קפט .א'רה .למדינה זו:
אוסטרליה:.
חלק ז

א'תתצד
ב"ה ,ח' מרחשון ,ה'תשי"ג
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ
עוסק בצ"צ וכו' מוהר"א שי'
שלום וברכה!
...קראתי בשימת לב את המאמר שלו ע"ד הנחיצות דמצות מעשיות .ובמענה על שאלתו ,לדעתי נכון הדבר להדפיסו ,ורשום בגליון
בפ"ע איזה הערות בהנוגע למאמרו ,אשר להקלת הענין נעתקו לאנגלית ע"י מזכירי דר .נ .מינדל.
ת"ח מראש אם יודיע בשו"ט מהתפתחות הישיבה בפרט ,ומהמצב בהד"א של חב"ד במדינתו בכלל.
בברכת הצלחה בעבודתו בקדש
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נהגנו כאן לכתוב  g-dבהשמטת אות .ראה שו"ע אדה"ז חאו"ח ספ"ה וש"נ .ואכ"מ.

Notes:
מוהר"א :מוה"ר אשר אברמסון ,אוסטרליה .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ד תתפא ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ב'קלג:.
מהתפתחות הישיבה :ראה מבוא לח"ה ע' :31-11
חלק יז

ו'רצח
]ימי הספירה תשי"ח[  (1בהנוגע להבא צ ישמע מאחר.
 (2יספור ע"פ מה שהתחיל )שלדעתי זוהי העיקרית אצלו( וליתר שאת גם כפי שסופרים כאן ,ובהפסק ביניהם ולא בסמיכות )דמחזי
כשיקרא ,וגם שזהו היפך לענין הספירה צ היינו בירור ולא ספק ,שלכן צ"ע אם הי' יכול לברך אפילו אם כל הימים הי' סופר ב' ספירות(.
יבקש הרבנים לפס"ד בהנוגע לחגה"ש ,כי ע"פ הנ"ל חגה"ש )הנקבע רק ע"י ספירת כאו"א ולא דב"ד( צ"ל אצלו מוקדם יום אחד
)ש"ק ויום א'(.
ו'רחצ
נדפסה בלקו"ש ח"ז ע'  ,592והוא מענה לא' שנסע בימי הספירה מאוסטרליה לארה"ב דרך קו התאריך .ובליל א' לבואו בירך וספר
כמו שסופרים בארה"ב )אעפ"י שכבר ספר ספירה זו( ואחרי הפסקה ספר ג"כ כמו שסופרים באוסטרליה ,ומליל ב' ואילך בירך וספר
רק כמו שסופרים בארה"ב ,אם נכון לעשות כן.
ראה גם לקמן אגרת ו'תטו ,ובהנסמן בהערות שם.
חלק כא

ז'תתמב
]ניסן תש"ט?[
אנ"ש אוכלים בפסח שומן נוטאלא .אד"ש שולל פראיעקט הגירתו ללאוואוט .חג הפסח כשר ושמח .בפ"ש לכולם.
שניאוסאהן

Notes:
נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע'  ,08תרגום חפשי מהמברק באנגלית ,להר"א קלובגנט:.
אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ז ו'רלד ,ובהנסמן בהערות שם:.
אד"ש :כ"ק אדמו"ר ,מוהריי"צ נ"ע:.
שולל פראיעקט הגירתו ללאוואוט :היינו לקנדה ,ע"י הויזה של ש"ב בני משפחת לאוואוט בקנדה .ראה בזה לעיל אגרת
ז'תתז ,ובהנסמן בהערות שם .בהתאם לזה נסע לאוסטרליה .ראה לעיל ח"ג אגרת תצו:.
חלק כד

ט'שג
]חורף תשכ"ז[
אין שולחים עתה תלמידים לשם ,וגם בעתיד באם ישלחו ,יהי' כאלו שלומדים בהתמדה ושקידה ומתנהגים ביר"ש ,וממלאים כל הוראות
הנהלת הישיבה...

Notes:
נדפסה ב"ספר השליחות" )כפ"ח ,תשמ"ז( ע'  .405והוא מענה לתל' שביקש להצטרף לתל' השלוחים לאוסטרליה .ראה
אגרת הקודמת:.
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אוסטרליא
חלק ב

רטז
ב"ה ,שושן פורים ,תש"ו
כבוד הנכבד והנעלה וו"ח אי"א וכו' מו"ה
פייגלין ,שפרטון ,וויקט .אוסטרליא
שלום וברכה!
אייער בריוו פון '91טן פעברואר דאנקענד ערהאלטן .עס האט אונז געפרייט צו הערן וועגן דער געלט-איבערווייזונג ,ווארום ,נאטירלעך,
איז די נויטווענדיקייט דא זייער גרויס .אויסער דעם וואס מיר האלטן אויס  52מיידעל-שולן )בית שרה און בית רבקה( איז די הוצאה
פאר די פאבליקיישאנס אויך זייער גרויס ווארום זיי ווערן ניט געדרוקט צוליב פרנסה ,און גרויסע טראנספארטן ווערן געשיקט קיין יוראפ,
א .א) .דער "מרכז לעניני חנוך"" ,מחנה ישראל" און "קה"ת" ארבעטן האנט-אין האנט( .דעריבער איז זעלבסטפארשטענדליך דאס
יעדע הילף איז א דבר בעתו.
רז"ל האבן געזאגט וועגן די מצוות פון פורים :ומשלוח מנות איש לרעהו  -שתי מנות לאיש אחד ,ומתנות לאביונים  -שתי מתנות לשני
בני אדם )מגילה ז ,א(.
על-פי חסידות קען מען עס קלערן אזוי :ווי באקאנט איז דער נס פון פורים געווען דאס וואס אידן זיינען געראטעוועט געווארן סיי
קערפערליך און סיי גייסטיק )מה שאין כן חנוכה ווען ס'איז געווען נאר א הצלה רוחנית  -תורה אור רד"ה ענין חנוכה .זע אויך לבוש
הובא בט"ז או"ח סימן תע"ר סק"ג( .און די אידן האבן דערצו זוכה געווען דורך זייער מסירת נפש על קדוש השם ווייל זיי האבן זיך
באהעפט צום אויבערשטן ית' בבחינת רצון פשוט וואס שטייט העכער פון שכל און פארשטאנד ,ווארום אויב זיי וואלטן נאר געוועלט
אויפגעבן זייער גלויבן וואלט דאך המן זיי גארנישט געטאן ,ווייל די גזרה איז דאך געווען נאר אויף אידן ,וכמ"ש כ"ז בארוכה בדא"ח
בדרושי פורים.
והנה ,דער תכלית פון מסירת נפש איז אז דאס זאל משפיע זיין אויף דעם טאג-טעגליכן לעבן פון אידן ,דאס הייסט ,אז נאר זיין נפש
אלקית זאל הערשן אויף זיין גוף און זיין נפש הבהמית .די פארמיטלערין צווישן זיי איז די נפש השכלית ,וכמ"ש בד"ה רבא חזיא )דשנת
תר"צ לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א כשהי' בארצה"ב בפעם הא'( ,ובכ"מ.
מיר ווייסן ,אז אין עני אלא בדעת ואין עשיר אלא בדעת .דערפאר קען מען ניט די נפש השכלית )און אודאי ניט די נפש אלקית( אנרופן
אביון באמת לאמתו ,אבער דעם גוף און די נפש הבהמית קען מען אזוי יא אנרופן.
דאס איז דער זין פון די מצוות פון פורים ,וואס נאך זייער דאמאלסדיקער מסירות נפש האבן זיי געקראגן אזוינע מצוות וועלכע זיינען
מרמז אויף דעם אז די נפש האלקית דארף ממשיך זיין די מסירות נפש אויף דער נפש הבהמית און דעם גוף אויך  -דאס זיינען די מתנות
לאביונים )און דוקא צוויי אביונים( .ומשלוח מנות איש לרעהו  -די נפש השכלית רופט זיך אן רע )פריינד( צו דער נפש האלקית ,וואס
דערפאר קען זי זיין די פארמיטלערין ,ווי עס ווערט ערקלערט בד"ה הנ"ל )שתי מנות דוקא ,ווארום דער שכל איז נאר דאן א שכל אמתי
ווען ער קומט צו דער מסקנא נאכ'ן וועגן די סברא און דעם היפוך דערפון ,חסד און דין ,קושיא און תירוץ ,וואס דאס איז דער ענין פון
שכל ,ווי עס ווערט ערקלערט אין פיל ערטער(.
והנה ,אזוי ווי עס איז דא די אלע אויבנדערמאנטע חלוקים ביים מענטשן אליין ,אזוי זיינען דא ענליכע חלוקים צווישן מענטשן :עס זיינען
דא מענטשן וועלכע גיבן זיך אפ מער ניט ווי מיט גופניות'דיקע זאכן; דא אזוינע וועלכע האבן אויך א נאטירליכן געפיל פאר דעם צווייטן,
אדער לכל הפחות פאר זייערע אייגענע; דא אזוינע וועלכע גיבן זיך אפ אויך אויף באטראכטן זייערע מעשים און זען לויט'ן שכל ווי זיי
דארפן זיך אויפפירן ,אבער אלץ לויט מענטשליכן שכל .פון תורה און ג-טליכן שכל ווילן זיי ,דערווייל ,ניט וויסן.
און אט דא קומט די הייליקע פליכט ,אויף יעדער איינעם לויט זיינע מעגליכקייטן ,זען די אלע אויבנדערמאנטע צו בריינגען צום אמת פון
תורה ומצוות :א משלוח מנות און מתנות לאביונים  -צו א רבים ,וכנ"ל.
און דאס איז דער גרויסער זכות וואס איר האט ,אז בארץ שממה ,וואו עס זיינען דערווייל דא ,לויט אייער בריוו ,אזוי ווייניק שומרי תורה
ומצוה ,זאלט איר זיין דער מפיץ ומשתדל בחזוק התורה והיהדות דורך אייגענעם ביישפיל און רייד ,און אויך דורך בריינגען צו זיי דעם אור
התורה דורך פארשידענע ספרים ,שריפטן ,חוברות ומאמרים.
וזכות הרבים תלוי בו.
זייענדיק זיכער אז אויך אין דער צוקונפט וועט איר פארטזעצן אייער אויבנדערמאנטע ארבעט ,נאך מיט פארשטארקטער ענערגיע און
מיט דער הילף פון אייערע בני בית שיחיו ,חתמ'ע איך בברכת חג הפסח כשר ושמח,
לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,
הרב מנחם שניאורסאהן
יו"ר ועד הפועל

Notes:
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מהעתק המזכירות:.
רז"ל האבן געזאגט :הבא לקמן  -תרגום לאידיש מהאמור באגרת שלפנ"ז:.
חלק ד

א'יג
ב"ה ,כ"ב אייר ,ה'תשי"א ברוקלין
שלום וברכה!
...שואל במכתבו הנ"ל ,אשר הגיש ניירות להעתיק למדינת קנדה ,ושואל חוו"ד בזה.
הנה בכלל כפי הידיעות בענין ההסתדרות בקנדה בפרנסה גשמית ,אינה בנקל כ"כ ,וזה מכבר שכתבתי לאיזה מאנ"ש מצרפת אשר
מהנכון הי' במאד שישתדלו להעתיק ולהסתדר במאראקא )כמובן באחת משני הערים ששם נמצאים מוסדותינו ,היינו מעק]נ[ אס או
קאסאבלאנקא( באוסטרליא או בדרום אמעריקא ,אשר כפי הידיעות המתקבלות ובאות משם ,אפשר להסתדר שם בפרנסה גשמית,
ונמצא שם ג"כ כר נרחב לפרנסה רוחנית ,וכבר באה העת אשר  -כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר  -אנ"ש שי' האבן זיך געדארפט
אריינטראכטן אין דעם ענין פון הפצת המעיינות חוצה ולידע אז דאס מיינט מען טאקע אונז ,הגם יעדערער בא זיך נופלת לו השאלה ,מה
אני ומי אני ,הנה האמת הוא אז דאס איז ניט אונזער זאך צו טראכטן אזוי ,ווארום וויבאלד אז מען האט אונז אריינגעשטעלט אין דעם
דור ,ווס עס איז הנה זה עומד אחר כתלינו ומחכה לסיום ענין כד מטי רגלין ברגלין ,ולהביא מעיינות דא"ח אפילו בחוצה זה ,שעד עתה
לא הי' שם ,הנה בכח עצמות ומהות א"ס ב"ה שמסר לנו את דברו ע"י עבדיו הקדושים כ"ק רבוה"ק ,הנה בכל זה נלך בהשליחות
ונצליח.
כמובן ,אין כהנ"ל סתירה להשתדלות להשגת ניירות לקאנאדא או למק"א.
בפ"ש כל החבורה וברכת הסתדרות הטובה בקרוב.
חלק ד

א'קנו
ב"ה ,כ"ח מנ"א ,תשי"א ברוקלין.
שלום וברכה!
קבלתי מכתבו מכ"ב מנ"א ,בו מודיע אשר מציעים לזוגתו תחי' משרה בלונדון ,וכן גם לו יש תקוה להסתדר בשם ,וכן מקבל מכתבים
מאוסטרליא שמציעים לו לבוא לשם ,ובהדזוינט משתדלים עבורם להעתקה לארצות הברית:
הנה לדעתי כל זמן שיש ביכולתם לקרב את לבן של ישראל בצרפת ובפרט בפאריז ,לאביהם שבשמים )הכוונה בזה להחזיק שם את
ישיבת תו"ת וכן הת"ת( אין עליהם לזוז ממקומם ,כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו וידוע פי' הפשוט בזה שלא היו נושאים הכלים על
בהמות ועגלות ,ובנדון דידן אף שהנה"ב אין יכולה לשאת ולהבין מה זה ועל מה זה אבל מכיון שזה עבודת הקדש ,הארון שולחן ומנורה
כו' היינו נגלה ונסתר דתורה ,ואמור שבתורה ,הרי הם הם הקרובים אל הוי' ועליהם למלאות שליחותם במקום אשר לשם הביאתם
הכוונה העליונה ,וכח המשלח עמהם הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי ,ושלוחו של אדם כמותו.
מובן אשר דברי אלה מכוונים לא לבד אליו ,אלא לכל אלו השייכים להנהלת תומכי תמימים בגשמיות וברוחניות .וניתנו להם הכחות
להאיר את כל המדינה כולה בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה.
ביחד עם זה כדאי הדבר שיתחיל בהשתדלות נסיעה לאוסטרליא כיון שלפי מכתבו צריך זה להתארך זמן ארוך לפ"ע ,והשי"ת יתן לו
הרצון והחפץ המתאימים לרצון העליון ויחליט באופן המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.
מוסג"פ קטע מההתועדות דש"ק עקב העבר.
בברכה.
נ .ב .בטח שלום לזוגתו ולכל ב"ב שי' הקטנים עם הגדולים ויודיע עד"ז בפירוש ות"ח.
חלק יב

ד'עא
ב"ה ,כ"ח טבת ,תשט"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל
אבא שי'
שלום וברכה!
לפלא שמאז מכתבו אדר"ח כסלו הוא חדש הגאולה אין ממנו כל ידיעות ,ובפרט וביחוד שהרי בינתים התועדו בודאי ביום הבהיר י"ט
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כסלו ,החג אשר פדה בשלום נפשנו ואור וחיות נפשנו ניתן לנו שהוא ראש השנה לתורת החסידות ולדרכי החסידות ,והימים ימי סגולה
לפעול בהפצת המעינות חוצה ביחוד וחזקה שליח עושה שליחותו ,שזהו ענינה של כל נשמה היורדת למטה לעשות לו ית' דירה
בתחתונים ,וכמובן ג"כ ממ"ש בלקו"ת פ' ויקרא בתחלתו ,ובודאי ימלא בהזדמנות הבאה.
במ"ש אודות הכתה ואופן פעולתו בה ,הנה מובן שבריחוק מקום קשה להורות על פרטיו ופרטי פרטים ,אבל ברור הדבר ששליחות
כאו"א מאנ"ש  -אין יוצא ,באוסטרליא ,הוא להפיץ שם ורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' ,ומובן שאחד הדברים העיקרים בזה הוא
התפתחות הישיבה בכמות ובאיכות ,שמכל זה מובן וגם פשוט שגם עליו חלק מהעבודה בזה ,ואין הדבר תלוי אלא להתבונן אליבא
דנפשי' למצוא אופן היותר מועיל לתועלת העבודה בהנ"ל ובד"מ גם לתועלת הפרטי שלו ושל כל ב"ב שיחיו ,ואין לך דבר העומד בפני
הרצון.
בברכה לבשו"ט.

Notes:
מו"ה ישראל אבא שי' :פליסקין ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"א ג'תיא ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יד

ה'ק
ב"ה ,ה' שבט ,תשי"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה שמואל בצלאל שי'
שלום וברכה!
באשטעטיג די ערהאלטונג פון אייער בריף פון י"ד טבת ,ובפשיטות אז עס האט ניט קיין ארט לבקש סליחה פארן שרייבין אין די ענינים
פון בית רבקה ,ואדרבה ,מען מוז דאך וויסען דעם מצב כמו שהוא ,און עס ]איז[ שטענדיג גלייכער צו באקומען די ידיעות ווי זיי זיינען און
פון ידידים און בפרט אז סוכ"ס קומען דאך אן די ידיעות וועגען די חסרונות מן הצד און פון אזעלכע וועלכע זיינען דערוויילע ניט פון ידידים
וקרובים וואס דאס דריקט זיך אויס אויך אין זייער שרייבען בהגזמה וועגען דעם.
און אין דער עצם שאלה  -איצטער איז אזא צייט אז מען דארף אריין חאפען וואס עס לאזט זיך און בפרט אין עניני חינוך ,און דאס וואס
עס איז אמאל פארבונדען מיט הוצאות וואס מען זעהט ניט אויפן ארט ווי וועט מען זיי דעקען ,איז אויף געלט גיט מען זיך סוכ"ס א עצה,
אויב אפילו די עצה קומט מיט חדשים שפעטער ,עס איז נאר "ניט באקוועם" זיין א בעל חוב אין פארלויף פון חדשים ,מה שאין כן אז
מען לאזט לרגע אפ דעם חינוך פון תלמידים-ות ,ווארטען זיי דאך ניט און גייען אוועק אין א ריכטונג וואס ניט אלע מאל איז מען צופרידען,
און איך האף אז אנ"ש וועלען מוסיף זיין אין שימת לב אין די אלע ענינים וואס די השגחה עליונה האט זיי געגעבען צו אויפטאן במעלבורן
בפרט ובאוסטראליע בכלל און אין דעם עיקר כנ"ל בעניני חינוך ,און אז מען וועט טאן אין דעם מיט שמחה וואס דאס איז בדרך ממילא
ממעט די מרה שחורה און אויך מלמעלה גיט מען ענינים צו זיין בשמחה ,כידוע לשון הזהר הק' בזה ,וכפי הידוע פתגם כ"ק מו"ח
אדמו"ר ,אז דאס וואס א סאלדאט גייט אין פאראד מיט א נצחון מארש איז דאס אליין פארגרעסערט און פארשנעלערט דעם נצחון.
ע"פ הנ"ל איז מובן אויך ,אז בכלל בהנוגע צו קינדער ,כל זמן זיי האלטען אין לערנען דארפמען אויסניצען די צייט זייערע בזה אין דער
מאקסימאלסטער מאס וויפיל עס לאזט זיך נאר ,ווארום אויב צוליב וועלכען עס איז טעם ראייסין זיי זיך אפ פון דעם ,איז דערנאך זייער
שווער צו פועל זיין דעם צוריקקומען לערנען און ווער רעט אז עס זאל נאך זיין בהתמדה אויך ,וק"ל.
וואס איר שרייבט בהנוגע א שד"ר פון תו"ת דלוד אין אוסטרליא ,כמדומה לי אז איך האב שוין אמאל געשריבען אין דעם מיין מיינונג,
אויף דעם זעלבען ענין ,אז אין דעם דארפען זיך צונויפריידין אלע דריי ,אנ"ש דאוסטרליא תו"ת דלוד ומרכז תו"ת אשר בארצוה"ב בכדי
ניט מבלבל זיין איינער דעם צווייטען נאר צו מסייע זיין .און דער זכות פון בעל ההילולא מנהל תו"ת ומוסדות חב"ד בכל קצוי תבל יעמוד
לבשר טוב בכל האמור.
בברכה להרחבת הפרנסה ולבשר טוב תכה"י ובשמחה כמנהג ניקאלאייעוו ואנשי' מאז.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע'  043והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
מו"ה שמואל בצלאל :אלטהויז ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ד'תתקיא ,ובהנסמן בהערות שם .וראה שםלתוכן האגרת
שלפנינו:.
פתגם :ראה גם לעיל חי"ב אגרת ד'מט ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ה'קצז .ה'רסב:.
כמנהג ניקאלאייעוו :מקום מוצאו של הרשב"ץ אלטהויז:.
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*( ראה שו"ת דברי חיים ח"ב .בית היוצר חאו"ח וחיו"ד .מנחת אלעזר ח"א .ועוד:.
חלק יז

ו'שמה
ב"ה ,כ"ז סיון ,תשי"ח
ברוקלין.
הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף מעלבורן
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
לפלא שזה זמן רב ביותר שלא נתקבל מהם כל ידיעות מפעולותיהם בקדש ,באלו הפעולות שכבר החזיקו בהם ,והרי גם אין זה מספיק,
כיון שנצטוינו להעלות בקדש ,ולפלא שמן הצד הגיעוני ידיעות ע"ד חילוקי דיעות בהנוגע לתכנית עבודת צעירי אגודת חב"ד ,והפלא מובן
שהרי צעירי אגו"ח עובדים זה כמה זמן בכמה מדינות הן באה"ק ת"ו והן בחו"ל וכמה מכתבים נכתבו בקשר עם זה ,מה מטרת
עבודתם ,והלואי שימלאו תפקידם מתאים לתכנית זו ,ואז יעמידו על סדר היום ,האם יש להוסיף בסעיפים אלו ,וע"פ המבואר בחסידות
בארוכה בהענין דימים יוצרו ולא אחד בהם ,הימים שנקצבו לאיש הישראלי ,מספר הימים הדרושים לו למלאות שליחות בעולם מתאים
לדבר משנה מספר ימים ככל הדרוש ,לא פחות ,אבל גם לא יותר ,וה"ה בנוגע להמרץ ,שמזה מובן שכשנוטלים מקצת ימים אלו ומרץ,
ונותנים לענינים שאינם שייכים להם ,הרי מוכרח שיחסר במילוי תפקידם שלהם ,ועד כמה גדול היזק הדבר ,מובן ג"כ מעבודת הקדש
במקדש שהם העבודות הכי קדושות ,ופסקה תוה"ק תורת חיים ,שמשורר ששוער חייב מיתה ר"ל ,וק"ל.
ויהי רצון שיוסיפו מרץ ככל הדרוש וגם מוכרח בכל סעיפים הקבועים דעבודת צעירי אגודת חב"ד ,שבאם היו עושים כזה במשך חדשים
שעברו ,צורה אחרת לגמרי היתה לצעירי אגו"ח ,ועבודתם ,וגם צורת היהדות באוסטרליא בכלל ,ולכשיעשו עכ"פ עתה בזה ,מובטחים
הם מרבותינו נשיאנו ,נשיאי ישראל ,שתהי' ההצלחה בריבוי.
וכיון שמתקרבים אנו לימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז ,גאולה למעלה מדרך הטבע לגמרי ,הנה יבשרו טוב בכל האמור ,שחל שינוי מן
הקצה אל הקצה ,ולו יהי' למעלה מדרך הטבע ובלבד שיבוא לפועל.
המצפה לבשו"ט בכל האמור.
חלק כד

ט'שלב
ב"ה ,ר"ח תמוז ,ה'תשכ"ז
ברוקלין ,נ.י.
הנהלת הישיבה הגדולה בעיר מלבורן
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
במענה להשאלות :השם מתיבתא אין רגיל כ"כ בגבולינו ,כ"א זאל.
פרטי תוכן הלימודים  -מתאים לרמת התלמידים שי'  -במדה מסוימת במקום )ענינים( שלבם חפץ ,ככל האפשרי  -שיתאים להנלמד
כאן )עכ"פ  -בערך(.
התעסקות הת' בעניני צאגו"ח וכיו"ב רק באופן שלא יפגע כלל בסדרי לימודם ,כמובן.
בהנוגע להרשיון ודעת העו"ד ,ענינים הכספיים וכיו"ב  -ע"פ התייעצות חברי ההנהלה ביניהם והחלטתם ]אלא שבטח יודיעו עד"ז
לכאן[.
בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק להגדיל תורה )הנגלית והפנימית( ולהאדירה בתוך המוסד הק' ועל ידו  -בכל הסביבה העיר והמדינה,
ומתוך שמחה וט"ל.
מ .שניאורסאהן

Notes:
מהעתקה:.
מתאים לרמת התלמידים שי' :ראה גם לעיל אגרת ט'רי:.
התעסקות הת' :התלמידים-השלוחים לאוסטרליא:.
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שלא יפגע כלל בסדרי לימודם :ראה גם לעיל אגרת ט'שב:.
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אוסטראליע
חלק ד

א'סח
ב"ה ,כ"ז סיון ,תשי"א ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מב' שלח המודיע אשר הקאנסול דקאנאדע מוכן ליתן להם וויזות לשם ,הנה כבר כתבתי לאחדים מאנ"ש שעפ"י
הידיעות שמתקבלים מקנדה ובטח גם יש אצלם ידיעות אלו ,הנה ההסתדרות שם בעניני פרנסה וכן כאן באה"ב אינו בנקל כ"כ ,משא"כ
במדינות דרום אמעריקא או באוסטראליע ,ולכן פלא קצת מה שאין מתענינים בהעתקה לשם ,אף שהשגת הוויזה לשם היא אינה בנקל
כ"כ ,ובכל אופן לאיזה מקום שיעתיק יתן השי"ת ותהי' נסיעתם כשורה ויסתדרו שם באופן המתאים לפניהם בגשמיות וברוחניוות גם
יחד.
בענין שאלתו במה שמציעים נכבדות לבתו מרת ...תחי' ושאלתו מכיון ששם המדובר הוא אברהם ושמו הוא ,...אבל בשם אברהם
משתמש רק בעלותו לתורה ובחתימה לבד ,הנה מכיון ששאר הענינים מתאימים אין צ"ל מניעה מצד זה )יעויין בשו"ת צ"צ )חלק אהע"ז
סימן קמ"ג( שבנדון כזה אין זה כלל שמותיהם שוים ואין מקום לחשוש )ועיין ג"כ פסקי דינים להצ"צ ליו"ד ח"א סי' קטז((.
בברכה ופ"ש כב"ב שי'.

Notes:
ששם המדובר :ראה גם לעיל אגרתתתקא ,ובהנסמן בהערות שם: .
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אוסטראליא
חלק ד

תתקמח
ב"ה ,י"ב אד"ש ,תשי"א ברוקלין.
שלום וברכה!
מכתבו מד' שבט וגם הרשימה בעתם נתקבלו ,וקראתים אז על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר לעורר ר"ר להמצטרך להם...
בשאלתו שנרשם להעתקה לקאנאדא ,כיון שלעת עתה אין נותנים לו הניירות לארצה"ב ,וע"י רשימתו זו אין נפסלים זכיותיו לבקש אח"כ
גם לארצה"ב  -הנה עפ"ז אין בזה חלקי הסותר כלל ,ויהי בהצלחה.
אבל בכלל צריכים היו אנ"ש להתענין ע"ד ההעתקה לאוסטראליא כי עפ"י הידיעות משם המקום מקום פרנסה ,ויש לקוות שבעזהשי"ת
יבנו שם מרכז חסידותי ,וההקדם בביאת עוד אחדים מאנ"ש לשם  -יקדים גם בנין ושכלול מרכז זה והפצת המעיינות שם ,ואותם שאין
צריכים עדיין ישיבה בשביל ילידיהם שי' מהנכון שיעתיקו לשם ,ויהי' טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
הקונטרס לפורים ומכתב הכללי המצורף אליו בטח קבל כבר וזיכה בהם את הרבים באופן המתאים.
בברכה שיבשר בשורות טובות ופ"ש כל החבורה תי'.
חלק ד

א'קפט
ב"ה ,י"ב אלול ,תשי"א ברוקלין.
הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
וכו' מהו"ר אשר שי'
שלום וברכה!
במענה על הודעתו אשר ביום ח' אלול נמלאו שלש שנים להילד מרדכי זאב בן ריזל בנו של בנ"ח מו"ה חיים שניאור זלמן שי' ,הנני בזה
להביע ברכתי שיגדלוהו הוריו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.
וזה לשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מה שכתב בענין התספורת לשלש שנים:
" ...ובדבר גזיזת השערות  -אפשערענעס  -הוא דבר גדול במנהג ישראל ,ועיקרו הוא בהחינוך דהשארת פיאות הראש ,ומיום הגזיזה
והנחת הפיאות של הראש נהגו להדר להרגיל את התינוק בענין נשיאת ט"ק וברכות השחר וברכת המזון וק"ש שעל המטה ,והשי"ת יהי'
בעזרם שיגדלוהו לתורה לחופה ומעש"ט מתוך פרנסה בהרחבה ובמנוחת הדעת בגשמיות וברוחניות".
החותם בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה,
מ .שניאורסאהן
נ"ב :במה שהעיר במכ' שנסתפק אם יוצאים במדינתו במצות ד' מינים ,כיון שהמלכות גזרה שכל פרי הבא לאוסטראליא בלי תעודת
בריאות ,מחרימים אותו ,ורק שהפקיד נוהג מעצמו היתר למסור להבעלים על ימי החג ע"מ שיחזירו לו אחר החג לשריפה ,ונוהגים שם
היתר בזה מקדמת דנא ,וחושש הוא שכיון שמצד גזירת המלכות הפרי אסור באכילה ,ומחוייבים לבערו מן העולם ,ורק שהפקיד עושה
לפנים משוה"ד ,וא"כ אין כאן לא דין ממון ולא היתר אכילה.
הנה אין הזמן גרמא להאריך בזה ,אבל לדעתי אין כאן מקום לחשש ,ואזכיר רק שנים מהטעמים:
א( שאין האיסור על האתרוג כ"א האיסור הוא על המקום .דוגמא לדבר אם מותר לברך אתרוג בבית המקדש ,כיון ששם אסורים
באכילת חולין ,אשר משטחיות לשון המשנה משמע בברור שהיו מברכים אתרוג ולולב גם במקדש ,והטעם כי אין הענין שהאתרוג אסור
באכילה ,אלא שבביהמ"ק אסור לאכול חולין .ועד"ז הוא גם בנדון דידן ,שאין האתרוג חייב שריפה אלא שבמדינת אוסטראליא אסור
להשהות פירות מחו"ל בלי תעודה.
ב( ברור הדבר שיש כאן דין ממון ,לכמה וכמה ענינים ,ומהם שאם בעל האתרוג חפץ לצאת לחוץ מדינת אוסטראליא ,הרי בודאי לא
יפריעו בעדו לקחת האתרוג עמדו ,והוא הדין בענין היתר אכילה ,שאם תיכף בהבאת האתרוג להמדינה ירצה האדם לבערו ע"י אכילה,
לכאורה ברור שירשו לו ,אם יקבל ע"ע האחריות בעד בריאותו.

Notes:
מצילום האגרת .מהו"ר אשר :אברמסון .אגרות נוספות אליו  -לעיל תתפא ,ובהנסמן בהערות שם .מרדכי זאב שי':גוטניק:.
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חלק ו

א'תשיד
ב"ה ,י"ח תמוז ,תשי"ב
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו בו שואל חוו"ד אם להתענין בדבר העתקה:
הנה זה מכבר מלתי אמורה לכל אנ"ש שיחיו אשר בפאריז ,וסביבותי' ,אשר איני רואה כל סיבה לבהלה ואיני רואה כל סיבה להעתקה,
ובפרט שבטח ידוע להם הקישויים והכבדות בהסתדרות המתאימה של אלו שהעתיקו לקנדה אוסטראליא וכו' ,ולדאבוני קישויים לא רק
בנוגע למצב הגשמי אלא גם למצבם ברוחניות שלא הוטב ,וכיון שהשי"ת זיכהו שעובד הוא באהלה של תורה בישיבת תומכי תמימים,
הלא למה לו להניח מצבו בו מוצא פרנסתו ברו"ג ולהעמיד את עצמו בנסיונות ,והשי"ת יצליחו בשביעת רצון להיות שמח בחלקו ,און עס
איז פראן פון וואס צו זיין צופרידען.
בברכה.
נ"ב :מטובו להראות מכתבי זה להרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר ניסן שי' נעמענאוו ,ולבקשו לפרסם חוו"ד זו לכל אנ"ש
שי' בהסברה המתאימה בכדי שלא אוצרך לענות לכאו"א.
מוסג"פ הרשימה שהו"ל לימי הגאולה והסגולה י"ב וי"ג תמוז ,ובטח יזכה בה את הרבים.
חלק ו

א'תשעח
ב"ה ,י"ג מנ"א ,תשי"ב
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מוה"ר בצלאל שי' שד"ר
שלום וברכה!
 ...ה( ותכלית הכל הוא שמוכרח להרבות כמות התלמידים ,ובהשתדלות מועטה ,הרי בודאי יראה כ"ק מו"ח אדמו"ר שתהי' הרבה
הצלחה ובריבוי הכמות )גם ע"י המשכת תלמידים משאר הערים דאוסטראליא וסמוכותי'( והרי ידוע מרז"ל אלף נכנסים למקרא וכו'
אחד ויצא להוראה ועיין בזה בלקו"ת לג' פרשיות )בתחלתו( על מרז"ל זה ,שהם בכלל נגד ד' עולמות אבי"ע ,ומזה מובן שאחד יוצא
להוראה ,ה"ז פנימיות התורה.
 ...ט( חבל אשר אינו כותב פרטים ע"ד ההתועדות די"ב וי"ג תמוז וכן ע"ד ההחלטות שנתקבלו בעת ההתועדות ,ובטח ימלא במכתבו
הבא.
י( מוסג"פ קונטרס המילואים לרשימות מגילת איכה שהו"ל זה עתה ובטח יזכה בזה את הרבים.
בברכה.

Notes:
מו"ה בצלאל :ווילשנסקי .מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ג תלז ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק ח

ב'שעו
ב"ה ,כ"ט טבת ,תשי"ד
ברוקלין.
הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד
ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
...אף שאינם מזכירים במכתבם אודות זה ,אבל כיון שבנין הראשון בפרדס כבר מקושר להחברה החשמלית ,בטח נמשך זה גם לשאר
הבנינים.
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ה( נהנתי במאד ממה שישנם כבר מתלמידיהם הוותיקים התימנים מדריכים וגם מורים ובהתאם לכשרונותיהם של כל אחד מהם אפשר
כדאי אף שהוא כבר מורה ,שבכ"ז ישתלם בלימודיו בפ"ע ע"י שיהי' ג"כ מקבל באחת הכתות הגבוהות או בכתה מיוחדה בשבילם ,אבל
מובן שצ"ל זה באופן שלא יביטו ע"ז כמיעוט הדמות ,ואל בינתם אשען ,ובכלל הרי כבר באה העת שהמשפיעים מכל הסוגים וכן בשאר
המוסדות באה"ק ת"ו דחב"ד יהי' מבין חניכי מוסדותינו ,ועכ"פ מאנ"ש ,שאז המס"נ שלהם הוא באופן אחר וכיון שמי שיש לו פת בסלו
כו' הרי אין הנה"ב והסביבה מתקוממת נגד הנדרש מהם ,בידעם שסו"ס יעשו בהתאם להדרישה וא"כ אין כדאי המלחמה בזה.
ו( לפלא קצת ,שהרי מנהגם הטוב הוא שהי' בתחלת כל זמן ,להודיע רשימת התלמידים הנוספים עם גליונות ותמונותיהם ,וכן גם
רשימת התלמידים היוצאים בצירוף הטעם ליציאתם את המוסד ,ובזמן זה עדיין לא הגיעוני כל ידיעות בזה.
ז( מתאים למרז"ל בשעת המכנסים כו' הנה מפני הדוחק בתלמידים שבלי זיקה מפלגתית או אחרת  -כדאי להקל ולא לדייק כ"כ
בקבלת תל' חדשים ,ובפרט שעליית הנוער בכלל הולכת ומתצמצמת ,מובן שצריך להביא בחשבון שלא לגרום נזק להת' הנמצאים כבר
בהישיבה ,אבל בטח יש למצוא אופן להבטיח זה וגם זה.
ח( בנוגע לת' חדשים  -כבר חוותי דעתי מכבר ,שנצרך הדבר במאד מאד ,ולפעמים תכופות בענינים כמו אלו כדאי להתחיל בהדבר
שזה ממשיך אח"כ גם האמצעים ולאו דוקא בהיפך  -לחכות בהתחלה עד שיהיו אמצעים ,ומה שמקשרים זה בשאלת מגרש שבו
נמצאים אילנות של עצי זית עושים פירות ,הנה לא ניחא לי להתערב בשאלה זו ובפרט שכנראה גם ממכתבם יש עוד חסרון בזה שהוא
לא בפרדסם ,ובמילא בריחוק מקום מבנינים העיקרים שזהו היפך התכלית לרכז את עניני הישיבה בסמיכות מקום שזהו מעלה גדולה
ברוחניות ואפילו בגשמיות ,מובן שאם אי אפשר הדבר כלל וכלל ,ויקבלו פסק דין מבעלי סמכא שאין לחשוש כלל להענין דעצי זית ,הרי
לא אתערב בזה.
ט( מ"ש במכ' ...הנה אף שידוע במרז"ל המעלה הגדולה של הנעלבים ואינם עולבים ,איני יודע אם ה"ה ג"כ כשהנעלב הוא מוסד צבורי
ובפרט תנועה גדולה ורוחנית ,ולפלא שדוקא בענינים כמו אלו מהדרים בעניוות...
י( בהנוגע למ"ש במכ' דט' כסלו אודות מגבית לבי"ס למלאכה כאן ,ה"ה בסתירה להכנת המסעדה )דינער( השנתית דתו"ת כאן שיהי'
בעוד חדש וכן בנוגע לנסיעה לאוסטראליא  -לכאורה עפ"י הידיעות המתקבלות משם ,הנה בשם אין המצב הגשמי מתאים לזה כלל,
ובפרט שלפי מכתב הנהלת ישיבתינו דשם מתאבקים עתה קשה בקבוץ האמצעים הנצרכים לבנין הישיבה שם ,ועליהם הי' להתדבר
ישר עם אנ"ש שי' באוסטראליא.
יא( בטח למותר לעוררם שנחוץ למצוא דרכים שלא להפסיק הקישור עם התל' שיצאו מישיבתם מאיזה טעם שיהי'.
יב( לפלא שזה מאז כתבו שהחומר בשביל החוברת תורה כבר מוכן אצלם ,ומאז שלא שמעתי דבר אודות זה ,ומהנכון הי' שידפיסו
ליו"ד שבט הבע"ל )כמובן אם אין טעמים מיוחדים בהתאם למקומם וזמנם בסתירה לזה( ואז י]ש[ להדפיס בהחוברת ג"כ אחדים
ממכתבי בקשר לההסתלקות והיארצייט וסדרו שנדפסו בזמנים שונים בהקדמות הקונטרסים ,ואולי יש לצרף ג"כ העתק מכתבי כללי
די"ט כסלו שנה זו ,שבטח כבר נמצא אצלם.
יג( נתאחר שילוח מכתבי ובינתים נתקבלו מכתביהם מי"ב ,י"ד ,ט"ו ,ט"ז ,י"ט ,כ"ה טבת וכן התכניות דביה"ס למלאכה ,ובאתי
להוסיף על הנ"ל:
יד( תכנית הלימודים בבי"ס למלאכה וכו' אח"כ להצעתם מפורטת בזה ,מובן שתחלת היום צ"ל מוקדש לתפלה וללימודי קדש ,גיל
התלמידים ,עכ"פ ברובם - ,מתאים לגיל נתמכי עליית הנוער.
טו( חנוך מדריכים מבין התימנים היתה כוונתי  -לא רק מדריכים בשביל תו"ת דלוד ,אלא גם בשביל הרשת ,הכפר וכו'.
טז( הת' מהרשת ,בטח יקילו בתנאי קבלתם לישיבתם ,כמובן.
יז( כן ודאי למותר לעוררם שצריך להרגיל הת' התימנים לסדר לימודנו ,ולא להיפך ,אף כשירבה כמותם...
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש  -המחכה לבשו"ט.
מ .שניאורסאהן
חלק יג

ד'תשח
ב"ה ,י"ב אלול ,תשט"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מדות
טוב מו"ה משה זלמן שי'
שלום וברכה!
בנועם קבלתי המברק מביאתם צלחה למעלבורן ,ובטח מצא גם כל ב"ב שי' בשלום וגם אנ"ש שי' ובודאי שמחו לקראתם ,והרי שמחה
פורצת גדר ז.א .ענינים המגבילים את האדם במפעליו ,שלכן משתדלים להתחיל כל ענין ודבר מתוך שמחה בכדי להרבות בההצלחה.
מוסג"פ קונטרס כולל המאמרים אשר נדברו בעת שהותם בברוקלין ,ותקותי אשר יזכה בתוכנם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.
בטוחני שנוסף על מסירת הפ"ש הכללית לאנ"ש שיחיו ,ימסור להם גם כן בפרטיות המתאימה ע"ד הענין דבית ספר לנערות ,בית
רבקה ,במעלבורן אוסטראליא ,אשר השגחה העליונה זיכתה אותו ואת ב"ב שיחיו להיות מהמיסדים גם בזה ביחד עם בנו שליט"א,
ובודאי ישפיע גם על בנו אשר מבלי הבט לרוב טרדותיו ובענינים הכללים יתעסק בבית ספר זה במרץ הכי גדול מתאים לגודל הענין,
ויזכהו בורא עולם ומנהיגו ברוב נחת אמיתי יהודי חסידותי מכל בניו ובנותיו וב"ב שיחיו ,לאורך ימים ושנים טובות.
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בברכת כתיבה וחתימה טובה המצפה לבשו"ט בכהנ"ל.

Notes:
מו"ה משה זלמן :פייגלין ,שעפערטאן .אגרת נוספת אליו  -לעיל ד'שפד:.
נוסח דומה נכתב לבנו מו"ה דוד:.
חלק טז

ה'תתלז
ב"ה ,יו"ד מ"ח ,תשי"ח
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה יעקב אליעזר שי'
שלום וברכה!
מאשרים קבלת מכתבו מכ"ו תשרי ,בו כותב בקיצור הכי נמרץ ,וגם זה רק בהנוגע להתועדות בשמחה תורה ושמע"צ ,אף שבודאי כמה
פעולות היו במשך שבועות שעברו בעניני יהדות והפצת המעיינות בכלל ובהנוגע למוסדות חב"ד אשר באוסטראליא בפרט ,ולפלא שאין
ידיעות עדיין בזה לא ממנו ולא משאר אנ"ש ואפשר עוד תתקבלנה ,אף שעברו כמה שבועות מאז.
ויה"ר שתכה"י תהיינה בשו"ט מהרחבת הפעולות והגדלתן הן בכמות והן באיכות ושרכם של כל העוסקים ומשתדלים בזה מבואר הוא
בכו"כ מקומות ,ומובן שבראש הפעולות ויסודן הוא להגדיל מספר התלמידים-ות עסקנים בעניני חב"ד המשתתפים בשיעורים וכו' ,והרי
רואים במוחש שכ"א מישראל יש למצוא בו נקודה ,יותר נכון ,כמה נקודות בעניני תומ"צ אשר ער הוא בו גם בגלוי ,וכשממשיכים אותו
לד' אמות של יראת שמים ע"ד ענין זה ,הנה מצוה גוררת מצוה ומזמן לזמן מתקרב יותר ,ונעשה שייך בעוד כמה ענינים ,וק"ל.
בברכה לבשו"ט בטוב הנראה והנגלה בענינים הכללים וגם בעניניו הפרטים.

Notes:
מו"ה יעקב אליעזר :הרצוג ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חט"ו ה'תרצז ,ובהנסמן בהערות שם:.
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אוסטרלי'
חלק י

ב'תתקפח
ב"ה ,כ"ח תשרי ,ה'תשט"ו
ברוקלין ,נ.י.
שלום רב וברכה!
הנני לאשר קבלת מכתבו מיום כ"ב אלול ,אשר נתקבל באיחור זמן קצת ,ומפני קדושת החג נתעכב מעני ואתו הסליחה ,ובטח קבל
בינתים מכתבי עם ברכת השנה.
ת"ח עבור בקורו בכפר חב"ד וכפי שרואה אני ממכתבו הי' ביקורו בשימת לב ובהתענינות אישית והבקורת בעין יפה ,ובמילא תאמצני
התקוה כי גם הסיוע שיש לקוות ממנו תהי' בעין יפה ,וכן השפעתו במוסדות עד כמה שידו מגעת.
ואשר לאיזה פרטים אשר כ' כותב שיש צורך בתיקון ושיפור ,הנה כפי שמתאר המצב כמו שהוא עתה נוכחתי עוה"פ אשר הכפר התקדם
הרבה ממצבו בעבר ,והרי לא נוגע כ"כ מצב ההוה הסטטי כמו התנועה והכיוון ,ומכיון שהתנועה היא להשתפרות והשתלמות ,הרי זהו
העיקר ובמשך הזמן יתוקן גם מה שצריך תיקון .ברם ,יש להביא בחשבון עד כמה התיקון תלוי מבפנים ועד כמה החסרונות נגרמו
מתנאים מבחוץ כתוצאות ההכרח והאונס ,כמו למשל מחוסר קרקע מספיקה וציוד המספיק וכדומה.
ובפרט יש לשים לב לחומר בני האדם בכפר ,ומוצאם ממקום אשר מעמדם ומצבם שם הכריחם להלחם עם הסביבה ולהיות במחתרת
תמיד ולהתיחס לכל ענין בחשד הכי גדול ,אשר הודות להסתגלות זו לתנאים הכי שליליים נשארו בשלימותם והצילו לא רק את נפשם
בלבד אלא גם את נפש בניהם ובנותיהם ואורח חייהם .ואחרי הנס הגדול של הצלתם ויציאתם משם ,רואים אנו נס בתוך נס
בהסתגלותם במשך זמן קצר לפי ערך לתנאי הארץ וחיים משותפים בכפר .ואף שחוש ההסתגלות אצל היהודים בכלל ,על כל פנים
בענינים חיצוניים ,מפותח ביותר ,הנה הכל מודים שחמש שנים הוא זמן קצר מאד לשנוי עיקרי כ"כ בתנאי חייהם .והנני מקוה אשר גם
האישים וגם המוסדות שמו לב לזה בעבר וגם להבא יתחשבו עם הנ"ל ובטוח אני אשר כל הנחה שיתנו לכפר ,אפילו לפנים משורת
הדין ,תביא ברכה כמה פעמים ככה.
ועוד דבר רוצה אני להדגיש ,אף על פי שהנני קרוב ונוגע לענין ובמילא אפשר לחשדני שמהפך אני בזכותם ,אבל חושבני בכל זאת
שבצדק גמור יכול אני לומר כי חומר אנשי הכפר הוא חומר מיוחד במינו ,לא רק כשהם לעצמם ובהנוגע לכפר ,אלא גם לכל הסביבה .כי
אף אם תמצא גם ביניהם ,כמו בכל שאר המושבות ,חילוקים ופירודים בנוגע לענינים טפלים ואולי טפל דטפל ,הרי בפנימיותם ועצמותם
הוא גוש מלוכד אחד ,שאחדותם הוטבעה בהם מדורי דורות ברוח של קרבת אחים ועוד יותר מזה ,וכלשון רבינו הזקן בתנאי פ' לב -
"אחים ממש ,רק שהגופים מחולקים" .ומובן אשר גוש מלוכד כזה יש בו כדי להביא תועלת עצומה אם רק יתנו לו התנאים המתאימים
להתפ]ת[חותו הוא ,וכנ"ל לקחת בחשבון אפיו המיוחד ,וכהוראת הקב"ה בשעת כיבוש הראשון של ארצנו הק'  -מעט מעט גו' עד
אשר תפרה ונחלת את הארץ...
בהנוגע לסיור תלמידי ישיבותינו מכאן באה"ק ואשר ירא כ' שהסוכנות תתכחש להעקרון שלה אם לא יבטיחו מראש שהתלמידים
המשתתפים בסיור זה ילמדו במשך ביקורם באה"ק ת"ו דוקא בלשון הקדש ...בכדי שלא להשאר חייב תשובה בכל זה על השאלה -
ותקותי שיסלח לי על בטויים החריפים דלהלן  -הרי החילוק דעבודת ליובאוויטש ,אף שיש בין תלמידינו אלו הלומדים באידית ואלו
הלומדים בל' הקדש ,שכל השתדלותנו ועבודתנו הוא לאחדם מבפנים ובפנימיותם ,מבלי להתערב על ידי כפי' בהבחירה חפשית שלהם
בהנוגע ללשונם ומנהגיהם וכו' ,ובלבד שלא יהי' היפך התורה ,ומובטחים אנו שהתאחדותם הפנימית תביא סוף כל סוף מזוג רצוי ,שאז
אין חילוק כלל וכלל באיזה שפה שידברו ,כיון שתוכן דיבורם אחד יהי'; בה בשעה שלדאבוננו הרי כמה ממגיני השפה משתדלים לכפות
איחוד הלשון שבפה ולהגביר את הפירוד שבלבבות שבין האבות והבנים ,שבין הדור הצעיר להדור שחנכו וגדלו עד עתה ,ומה יועיל
לכבודו אם ירביצו ח"ו מכות )בגשמיות או ברוחניות( איש באחיו ובן באביו מתוך קריאות של "הכה תכה" דוקא בלשון התנ"ך ולא בל'
אשכנז?
מובן מעצמו שקטע האחרון אינו כתוב כלל בלשון דיפלומטית ,כי בא הוא מתוך רגש של כאב ,לא על סיום מכתב כבודו ,אלא על
ההשקפה ותהליך המחשבה ב]ח[וגים מסויי]מ[ים באה"ק ת"ו ,שהביאו ליחס הנ"ל.
ובהנוגע לפועל ,הנה כמו שכותב כבודו וז"ל" :ברור שאין ברשות מי שהוא להורות לאן לכוון את התלמידים שיבואו למקום תורה בארץ"
והחשש שלו שיהיו התלמידים במוסד כזה היוצר גדודים מפולגים ולא מתקיים ה"ויחן" בל' יחיד ,הרי בלבב שלם הנני מבטיחו שיהיו
במוסד כזה שיחזק האיחוד בין המסיירים והתלמידים הנמצאים באה"ק ת"ו וגם בין תלמידים אלו גופא ,והלואי ויתן השי"ת ויבואו ימים
שמכל מוסדות החינוך אשר בארץ ישראל יצאו תלמידים וחניכים מאוחדים ביניהם על כל פנים במדה זו שמחדירים האחדות וישנה
בתלמידי מוסדות ליובאוויטש ,ומקשרת אלו הנמצאים באה"ק ת"ו ,צרפת ,ארצות הברית ,קנדה ,אוסטרלי' וכו' וכו'.
בקשתי בסיום מכתבי ,שכמו שכתבתי לו בגלוי לב מבלי כחל וסרק ,מקוה אני אשר תשובתו תהי' גם כן באופן כזה ,כי בטח כוונתנו
אחת היא להביא תועלת לאחינו בני ישראל במדה המקסימלית האפשרית ,תועלת בגשמיות וברוחניות גם יחד ,כי אין מציאות לגשמיות
מבלי הרוחניות המקיימו ומחייהו.
בהוקרה ובכבוד ,המחכה לבשורות טובות בהנ"ל.
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אויסטראליע
חלק ד

תתלג
ב"ה ,י"ט כסלו ,חג גאולתנו ופדות נפשנו ,ה'תשי"א ברוקלין
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור באמונה
וכו' מו"ה משה זלמן שי'
שלום וברכה!
איך האב באקומען אייער בריוו פון ערב ראש חדש כסלו וואו איר זייט מודיע אז י"ט כסלו דארף פארקומען די חתונה פון אייער אייניקל
מרת אסתר תחי'.
נוסף אויף דער טעלעגראמע וואס איך האב אייך געשיקט ,וויל איך דא נאכאמאל אויסדריקן מיין ברכה בכתב ,מזל טוב מזל טוב ,עס
זאל זיין בשעה טובה ומוצלחת בבנין עדי עד ובדור ישרים יבורך ,און איר און די עלטערן פון דער כלה און די גאנצע משפחה זאלן האבן
פיל נחת ,אידישן נחת און חסידישן נחת.
כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ האט אמאל געזאגט אין א פארבריינגען ,אז די שלימות פון א מענטשן ווערט
דערגרייכט אין דור שלישי  -בא די אייניקלעך ,און דאס איז באזירט אויף דעם פסוק חוט המשולש לא במהרה ינתק ,און מאמר רז"ל ,אז
ווען די תורה האלט זיך דריי דורות קען מען דאן זאגן לא ימושו מפיך.
ניט קענענדיק פערזענליך אייער אייניקל קען איך אבער אורטיילן פון אייערע בריוו און פון די באריכטן וואס איך באקום פון אויסטראליע
וועגן אייער ארבעט און ארט לעבן פון אייך און אייער משפחה שיחיו ,אז האפנדיק קען מען אין אייער פאל אויך זאגן דעם פסוק און מאמר
רז"ל אויבנדערמאנט ,וואס דאס ברענגט די השלמה אין אייך אליין אז איר האט ב"ה אויפגעהאדעוועט אייערע קינדער אין אידישן דרך
און ניט נאר אייערע קינדער ,נאר דאס זייער ערציאונג איז געווען אזא וואס זיי האבן אויך זייערע קינדער שי' אויפגעהאדעוועט אין אידישן
דרך.
ספעציעל איז דאס ווערטפול בזמן הגלות ,בפרט אין די איצטיקע יארן ,ווען דער חושך איז אזוי געדיכט ,און נאך מער אין א מדינה וואס
איז אזויפיל יארן געווען ווייט פון די צענטערן פון תורה .אונטער אזעלכע אומשטענדן דרוכצופירן דאס וואס א איד דארף דורכפירן ,איז
פארבונדן מיט מסירות נפש ,וואס מ'האט בירושה פון עלטערן און עלטערענס עלטערן.
איך בין זיכער ,אז איר און אייערע קינדער און די גאנצע משפחה שי' וועלן אויך ווייטער אנגיין מיט אייער ארבעט צו העלפן מאכן
אויסטראליע פאר א מקום תורה און חסידות ,דורך ישיבות און מוסדות חינוך כשרים בכלל ,סיי פאר אינגלעך און סיי פאר מיידלעך ,און
דאס די גאנצע ארבעט וועט זיין דורכגעזאפט מיט חסידישע ליכטיקייט און ווארימקייט.
איך פארענדיק מיט דער ברכה אז ראש השנה לתורת החסידות ודרכי החסידות זאל בריינגען אייך און דער גאנצער פאמיליע א כתיבה
וחתימה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות ,וואס בדרך ממילא וועט דאס אייך אויך בריינגען ברכה והצלחה ווי דער רבי כ"ק מו"ח
אדמו"ר הכ"מ פארענדיקט אין זיין בריוו " -בכל הדרוש לכם בגשם וברוח".
בברכת מז"ט,
מנחם שניאורסאהן

Notes:
מו"ה משה זלמן :פייגלין:.
חלק ה

א'תצז
ב"ה ,ז' ניסן ,תשי"ב
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר
חיים שי'
שלום וברכה!
אייער בריף האב איך אין צייט ערהאלטען ,און צוליב די פילע טרדות האט זיך אפגעהאלטען מיין ענטפער ביז יעצט.
וועגען אייער פראגע ,ווען וועט פארטיג ווערען דער ספר השיחות פון מיין שווער כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,אויף וועלכען
איר האט גענומען אויף זיך די הוצאות פון דעם דרוקען:
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דער ספר איז שוין כמעט אינגאנצען אויסגעזעצט ,אבער איידער מען גייט עס דרוקען ,דארף איך עם דורכלערנען בכדי צו אויספאריכטען
די פעלערען ,וועלכע זיינען אלע מאל דא ,ווען מען זעצט )די אותיות( פון א כתב ,און צוליב די פילע ארבעט אין צוזאמענהאנג מיט דער
אויסברייטערונג  -בלי עין הרע  -בהצלחה גדולה ,פון פילע ישיבות תלמוד תורה'ס פאר אינגלעך און מיידלעך ,וועלכע זיינען געגרינדע
]ט[ געווארען אויף דעם נאמען פון מיין שווער כ"ק אדמו"ר ,נעמט דאס צו פיל צייט און ענערגיע ,וויילע עס זיינען שוין פראן ,אין אה"ק
ת"ו ,אפריקה ,אויסטראליע ,און פון צייט צו צייט ,קומט צו נאך )אין גאנצין זיינען פראן דערוויילע זעכציק  - 60 -בערך ,ישיבות און
תלמוד תורה'ס אין די אויבענדערמאנטע מדינות( ,און דערפאר צוליב די פילע ארבעט אין דעם ,איז ניט גענוג צייט דא צו דורכלערנען
דעם ספר פון אנהויב ביזן סוף ,און טו דאס ביסלעכווייז אויף וויפיל די צייט ערלויבט און דערפאר האלט זיך אפ דער צוגרייטען צום דרוק,
דאך האף איך להשם יתברך ,אז ער ב"ה וועט געבען הצלחה אין צייט ,און מען וועט קענען צוגרייטען דעם ספר צום דרוק געכער ווי ביז
יעצט ,און זעלבסט פארשטענדליך ווען עס וועט זיין א גוטע בשורה אין דעם ,וועל איך אי"ה מודיע זיין.
ואסיים בברכת בריאות טובה לו ולכל ב"ב שי' וחג הפסח כשר ושמח.
נ"ב:
בייגעלייגט איז דא העתק מכתבי כללי לחג הפסח הבע"ל ,און אפשר איז גלייך אז איר ]זאלט[ עס מפרסם זיין אויף א פאסענדען אופן.

Notes:
מו"ה חיים :שטיימן ,וויניפעג .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ד תתפב ,ובהנסמן בהערות שם:.
ספר השיחות :ראה לעיל ח"ד אגרת א'רב:.
חלק יד

ד'תשמז
ב"ה ,ד' תשרי ,תשי"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ איש רב פעלים בעל מרץ
כו' מו"ה משה זלמן שליט"א
שלום וברכה!
איך האב ערשט באקומען אייער בריף פון יום ב' ,און איך בין געווען צופרידען צו לייענען אין עם ,אז איר האט געפונען אייער גאנצע
משפחה שיחיו געזונט און גאנץ ,און אויך אז עס איז געווען א אסיפה און מ'האט באשלאסן צו אנהויבען גלייך דעם בית ספר בית רבקה,
לויט ווי עס האט זיך גערעדט דא ,און דער ריידען איז געווען בא א חסידישער התועדות ,וואס דענסטמאל איז דא א ספעציעלע המשכה
וברכה ,און דעריבער האף איך אז אויך אין דעם וועט מען זעהן א הצלחה מופלגה .און וויבאלד די תורה הק' זאגט אונז אז דער
אויבערשטער ברוך הוא בלייבט ניט קיין בעל חוב ,וועט דאס זיכער בריינגען א צוגאב ברכה והצלחה צו די וואס טוען אין דעם ,און בפרט
צו די וועלכע שטייען אן שפיץ.
וויבאלד אז אויך איך בין אריין אין שותפות ,איז חאטש איך בין זיכער אז עס וועט ניט פעלען קיין געלט אין אויסטראליע זעלבסט ,וואו די
בית רבקה וועט אריינבריינגען דער עיקר ליכטיקייט .דאך וויל איך האבען א חלק אויך אין דעם פינאנסיעלען טייל ,און לייג דא ביי מיין
באטייליגונג-טשעק פאר דער יסוד וחיזוק בית ספר בית רבקה ליובאוויטש אשר באויסטראליע ,ויהי רצון איך זאל זוכה זיין אז די געלט
זאל נאך צוגעבען אין דער אויבען געזאגטער הצלחה.
בברכת חתימה וגמר חתימה טובה לו ולכל המשפחה שיחיו און בפרט צו אייער זון מר דוד און זיין פרוי שיחיו ,וואס זיכער נעמען זיי אויך
א הויפט איינטייל אין דער גרינדונג און אויפהאלטונג פון דער בית רבקה ,ווי עס האט זיך גערעט זייענדיק דא אין ברוקלין.
ובברכה צו געזונט ואריכות ימים ושנים און אמת'ן נחת ,וואס דאס איז אידישער נחת ,פון קינדער קינדס קינדער און זייער קינדער שיחיו,
און השם יתברך זאל אייך העלפען אז נאך פילע יארען זאל מען באקומען פון אייך גוטע בשורות בנוגע צו אייערע ענינים הפרטים און אויך
בנוגע די ענינים הכללים.
המצפה לבשו"ט בקרוב.

Notes:
מו"ה שלמה זלמן :פייגלין .מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ג ד'שפד ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ד'תתז .ד'תתקנ:.
געפינען אייער גאנמצע משפחה :לאחר הנסיעה לאה"ק ולארה"ב .ראה לעיל שם:.
בית רבקה :במלבורן .שיסד כ"ק אדמו"ר שליט"א בקיץ תשט"ז .ראה לעיל חי"ג אגרות ד'תנו .ד'תרלא .ד'תרסה .ד'תרעא.
ד'תשח .לקמן ד'תתז .ד'תתנ .דתתקיא .ד'תתקנ .ה'ק:.
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גערעדט דא :ראה לעיל חי"ג אגרת ד'תרסה:.
התועדות :כ' מנ"א תשט"ז )ראה שיחות קודש תשט"ז ע' :.(833
אריין אין שותפות :ראה לעיל חי"ג אגרת ד'תנו:.
חלק טו

ה'תשמז
ב"ה ,טו"ב אלול ,ה'תשי"ז
ברוקלין.
לכבוד עסקני הציבור ,חובבי תורה ונדיבי עם
ה'
ה' עליהם יחיו
שלום רב וברכה!
הייאר ,דעם אכצנטן טאג )ח"י( אלול ,ווערט זעכציק יאר זינט עס איז געגרינדעט געווארן די ישיבה "תומכי תמימים"-ליובאוויטש ,דורך
כ"ק אדמו"ר הרש"ב ,דער פאטער פון כ"ק מו"ח אדמו"ר  -זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע -
די ישיבה איז געגרינדעט געווארן אין דעם ליכטיקען טאג פון ח"י אלול ,דעם געבורטסטאג פון די צוויי מאורות הגדולים ,דער בעל שם
טוב און דער אלטער רבי דער בעל התניא והשלחן ערוך .דורכדעם איז אויך אנגעצייכנט געווארען די אייגנארטיקייט פון די ישיבות תומכי
תמימים :צו פארשפרייטען תורה תמימה ,נגלה און פנימיות ,דורכגעדרונגען מיט יראת השם און אהבת השם ,מסירות-נפש און אהבת-
ישראל ,מיט אן אינערלעכען אחריות געפיל פארן כלל און פארן פרט.
גולה אחר גולה ,איין גלות נאכן צוויטען ,האבען די ישיבות תומכי תמימים דורכגעמאכט ,אין מערערע ערטער אין רוסלאנד אליין ,ארץ
ישראל ת"ו ,פולין ,לעטלאנד ,ביז די השגחה עליונה האט איבערגעפלאנצט די צענטראלע ישיבה אין אמעריקא מיט זיבעצען יאר צוריק.
אבער  -שם ביתו .אומעטום האט מען אויפגעשטעלט די תומכי-תמימים'דיקע ד' אמות של תורה און ד' אמות של תפלה .איבעראל
האט די ישיבה אפגעהיט איר אייגנארטיקייט און דערפילט איר צוועק און אויפגאבע מיט מסירות-נפש.
די טיפע ווארצלען וואס זי האט פארפלאנצט האבען געבראכט פירות און פירי-פירות און אויפגעהאלטען אידישקייט וואו זיי האבען זיך
נאר געפונען ,אין סאוויעטן רוסלאנד ווי אין אנדערע טיילען פון דער וועלט .און די תלמידים פון די ליובאוויטשער ישיבות ,די "תמימים"
זיינען היינט צו טאג פון די גרעסטע שעפערישע כוחות אויפן געביט פון החזקת התורה וקיום המצות בכלל ,און אין חינוך הכשר בפרט:
אין אמעריקא ,ארץ ישראל ,קאנאדא ,אירופא ,מאראקא ,אויסטראליע א.א.וו.
ליידער און צום גרעסטן באדויערן איז די ווייטערע אנטוויקלוג און אויסשפרייטונג פון די ליובאוויטשער ישיבות און זייער לעבנס-וויכטיקע
ארבעט שטארק באשווערט פון א לאסט חובות און דעפיציטען .און דארום ווענדעט זיך הנהלת "תומכי תמימים" מיט א הילף'ס רוף צו
אחינו בני ישראל נאך זייער דרינגענדע שטיצע ,און זיכער וועט זיך דער ברייטער אמעריקאנער אידישער עולם הארציק אפרופן אויף דעם
הילפס רוף ,בפרט אין די איצטיקע טעג פון רחמים ,און העלפען ניט נאר אפווישען די אלטע דעפיציטען ,נאר אויך שאפען א פינאנציעלען
באזיס פאר איר וואקסענדער ארבעט אין דער צוקונפט.
און גרויס איז דער זכות פון נעמען אן אנטייל און ווערן א שותף אין דער אויפהאלטונג און פארברייטערונג פון "תומכי תמימים" אויף צו
באקומען די ברכות פון אויבערשטן אין אלעם וואס מען נויטיגט זיך ,בגשמיות וברוחניות.
בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,
מ .שניאורסאהן

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' :.484
חלק כ

ז'תרכא
ב"ה ,יו"ד ניסן ,תשכ"א
ברוקלין.
שלום וברכה!
אין ענטפער אויף דיין בריף און וועלכען דו שרייבסט פערשידענע סברות בהנוגע צו דעם אופן ההמשך פון דיין לערנען אין פארבינדונג מיט
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די שוועריקייטען פון דעם איצטיקען סדר אין דעם.
ס'איז זייער גלייך די סברא וואס דו שרייבסט אין דיין בריף ,אז דו זאלסט לערנען אין דער כתה ,א גאנצען טאג לימודי קדש ,און אויך
נאך דעם פארזעצען אין לימודי קדש ,ווי דו שרייבסט א שעה אדער אנדערהאלבען מיט איינעם אלס רבי .אבער ס'איז אויך זייער נויטיג,
אז אויך נאכדעם זאלסט דו האבען א חבר ,אדער אפילו א עלטערן ,מיט וועמען צו איבער'חזר'ן די שוין געלערנטע און וויסען גוט ,און ניט
לערנען נייע זאבען.
און השם יתברך זאל דיר מצליח זיין צו זיין פון די ערשטע ,צו ווייזען אין מעלבורן און בכלל אין אויסטראליע ,צו אנ"ש און אויך צו אלע
אחינו בני ישראל ,אז א בחור וואס יעדער אידישער קינד ,ווערט אנגערופען בן אברהם יצחק ויעקב ,דארף לערנען אמווייניגסטען עטליכע
יאר נאר לימודי קדש ,אויסער דעם וואס דאס שטעלט עם אוועק אויפן ריכטיגען ארט ,און גרייט עם צו צו זיין גליקליך אין לעבען ,ניט נאר
ברוחניות נאר אויך בגשמיות ,און צו האבען פון עם נחת ,אמת'ן נחת ,סיי די עלטערן ,גוטע פריינט און די הנהלה פון דער ישיבה
איינגעשלאסען.
וואס דו שרייבסט וועגען פארען לערנען אין א ישיבה ,באה"ק ת"ו אדער דא.
איז נאכדעם ווי דו וועסט אנהאלטען דעם אויבען געזאגטען סדר ,זייענדיג אין מלעבורן ,א יאר אדער צוויי ,וואס דורך דעם וועט אויך
באפעסטיגט ווערען די אויבען געזאגטע אויפפירונג ,אז א אידישער בחור דארף זיך אזוי אויפפירען ,וועט דענסטמאל קומען אין
באטראכט אויך דיין פארלאנג ווי אויבען געזאגט.
ויהי רצון אז דו זאלסט טאן דאס בשמחה וטוב לבב און דיינע עלטערן שי' זאלן האבן פון דיר פיל אמת'ן נחת ,וואס דאס איז אידישער
חסידות'שער נחת.
בברכה לבשורות טובות ולחג פסח כשר ושמח.
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אויסטראליא
חלק ג

תשמח
ב"ה ,י"ז אלול ,השי"ת
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מח"י מנ"א ששואל בענין ההעתקה ממחנו עתה ,ולאן,
הנה לפי דעתי יתענין אם יש אפשריות בידו להשיג ניירות לאצה"ב ,קנדה או אויסטראליא ,ולפי ערך כמה זמן נצרך על זה ,ואם אין
אפשריות בידו ,יודיעני.
 ...ומה שכתוב שלבנו ...אין חשק כל כך בלימודו ,יסביר לו באותיות המתאימות לפניו ,אז איצטער איז גאר אנדערש ,וצריך הוא לדעת
אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הוא הוא הנשיא והראש של כל חסידיו ומקושריו ,וכיון שהראש הרי ,בפשיטות הגמורה ,הוא בריא וחזק,
הרי נמצאים בו כל הכוחות והחיות השייכים לכל אחד ואחת מהמקושרים שלו בשלמות ואין הדבר תלוי אלא בהם .ואם ח"ו אינם
מתאימים לפי רצון הראש ,הרי אין זה נוגע להמקושר בלבד.
וכאשר יתבונן בזה אפילו לשעה קלה ,בטח יראה גודל האחריות המוטלת עליו ,ובמידה המתאמת למצב בריאותו ,ימסור ויתן את עצמו,
זיך איבערגעבן גאר אינגאנצן ,לרצונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ולמילוי דבריו והוראותיו הנמצאים בשיחותיו מכתביו הכלליים או
הפרטיים ,אשר בהם ימצא כל אחד ואחת מבני ישראל הוראות בדרכו בחיים .און מ'דארף ניט נתפעל ווערן ,וואס האט א קליינער אינגל
פאר א שייכות מיט אזא גרויסן רבי'ן ,כמבואר הדבר בכמה מקומות ]ב[דא"ח וגם במאמר ח"י אלול דשנה זו ,פרק ז' ומוסג"פ
הקונטרס.
בטח יש לו וגם לחתנו שי' קביעות עתים ביחוד לתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ואומרים ג"כ הקאפיטל ע"א דתהלים.
כבקשתו אזכירו הוא וכל ב"ב שיחיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לכתיבה וחתימה טובה.
בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה
מנחם שניאורסאהן

Notes:
נדפסה בלקו"ש חי"ד ע'  ,542והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
קפיטל ע"א :ראה לעיל אגרת תרמד ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק ד

תתקב
ב"ה ,כ"ו שבט ,ה'תשי"א
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ס שי'
שד"ר
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מכ"ב שבט:
כבר כתבתי להרה"ח כו' הרב"ג שי' שלדעתי ,יגיש תיכף עוה"פ בקשה לכניסה למאראקא ,ויתייעצו יחד באיזה אופן טוב יותר )לאיזה
עיר ,שם מי להזכיר ,וכיו"ב(.
והשי"ת יצליח שיהי' הכל בעתו ובזמנו  -שנוכל ,כאו"א מאתנו ,למלאות שליחותנו בעלמא דין ,ומתוך הרחבה.
אם רוצה להתעסק ג"כ ע"ד ניירות לאויסטראליא  -באופן שלא יבלבלו מעבודה במאראקא ,יוכל לעשות זה.
במש"כ אודות ...שי' ובריאותו  -לדעתי ,צריכים לעשות כהוראת הרופאים בעניני אש"ל מנוחה ואפילו מנוחה משקידה בלימוד .ולא
להחמיר בזה כלל וכלל ,וכבר פסק הרמב"ם )הל' דעות רפ"ד( היות הגוף בריא מדרכי השם הוא .ועייג"כ אגה"ת פ"ג.
ובפרט  -שמוטב שיבטל שעה אחת ועי"ז יוסיף ,כשיחזור לבוריו לגמרי ,כמה וכמה שעות ,ובשמחה .והאריכות בזה אך למותר.
ואחתום בברכה לזמן העשות בנו ש"ז שי' בר מצוה )מוסג"פ מכתב אליו( אז זיי זאלן האבן פון עם אידישן און חסידישן נחת בכל
הפרטים.
בברכה,
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מ .שניאורסאהן

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע'  453והושלמה ע"פ צילום האגרת .מהור"ס :ליברוב .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ג תרנט,
ובהנסמן בהערות שם .לקמן א'קס .הרב"ג :ה"ר בנימין גורודצקי:.
חלק יב

ג'תתעז
ב"ה ,י"ד מ"ח ,תשט"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה צבי הירש
שי'
שלום וברכה!
לפלא שמזמן נסעו אין ממנו כל ידיעות ,אף שהתחיל הענין דויעקב הלך לדרכו שלקח עמו כל הענינים דחדש תשרי ,חדש השביעי
המושבע בכל טוב ,ומשפיע טוב זה על הענינים דשאר חדשי השנה ,הבטח ימלא בהזדמנות הכי קרובה ,וכן ישלח קטע העתונים מזה
שנדפס בהם דברי התעוררות וכו.
מוסג"פ קטע מעתון מארגן זשורנאל ע"ד הספרים שנתחלקו למקומות שונים מספרי שארית הפליטה ,ומטובו להתענין בזה ,וע"ד שעשו
איזה מאנ"ש שי' במקומות אחרים ,אשר באו בדברים ע"פ רוב באופן בלתי רשמי להחליף הספרים שאינם מצוים שישנם באוסף ספרים
זה ,ופשיטא שאין לומדים בהם במדינות כאלו כמו אויסטראליא בראזיל וכו' ,על ספרי קה"ת ,ולשלח הספרים להספרי' דכאן,
שמשמשת תועלת לרבים .והתועלת בכ"ז כפולה ,שספרי יקרי המציאות לא יהיו מונחים בקרן זוית כדבר שאין לו הופכים ,ועוד זאת
שתהי' האפשריות במקומות אלו לראות בספרי קה"ת של חסידות וכיו"ב או עכ"פ סידורים וכו' ,שבל ימלט שלא יתוסף עי"ז מתפלל או
עכ"פ קורא ומתענין ,ואל בינתו אשען איך להביא הענין לידי פועל ,וד"ל .מובן שהוצאות המשלוח והאריזה וכו' בצירוף תודה רבה יסלקו
מכאן.
בברכה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

Notes:
מו"ה צבי הירש שי' :חטריק ,ריא די זשענערו .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"א ג'תקו ,ובהנסמן בהערות שם:.
מספרי שארית הפליטה :לאחר השואה קמה חברה בשם "תקומה לתרבות ישראל" )Jewish Cultural.
 ,(Reconstruction, Incשאספה את הספרים שניצלו מהנאצים ימ"ש וחילקה אותם בין הספריות הצבוריות היהודיות
בעולם:.
להספריה דכאן :ראה לעיל ח"י אגרת ב'תתקסה ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ג'תתקכ:.
חלק טז

ה'תתקב
ב"ה ,ו' כסלו ,תשי"ח
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מוה' בצלאל שי' שו"ב
שלום וברכה!
לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מר"ח כסלו פ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,
ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו.
תקותי אף שאין איש כותב עד"ז ,שבעוד מועד הכינו ומכינים תכנית לניצול ימי כסלו בכלל ויום הבהיר י"ט כסלו ר"ה לחסידות ודרכי
החסידות ביחוד ,ולעשות את זה כדיוק הלשון הפצת המעינות חוצה ,הפצה דוקא מעינות דוקא וחוצה דוקא ,כמבואר עכ"פ בקיצור
במ"א ,ואין לך דבר העומד בפני הרצון ,והרי הנסיון שבשנים שעברו הראה שככל שהתכנית מפורטת ומבוררת בעוד מועד יש מקום
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להצלחה יותר.
לפלא בכלל שכנראה אין אנ"ש שבמעלבורן מתענינים כלל וכלל בהנוגע לבני ישראל שבאויסטראליא שבמקומות אחרים ,ומובן שהפלא
גדול עוד יותר בהנוגע לאלו שנקראים נרות להאיר ,שהרי אלו שקראום בשם זה בודאי צודקים ,אלא שעל הנרות להוציא זה מן הכח אל
הפועל וכשאין עושים זה ה"ז מעילה בשליחות ר"ל ,והרי כמה ישובים ישנם במדינה שבודאי לא רחוקים הם יותר מהתואר חוצה ,וא"כ
ה"ז חל החיוב דהפצת המעינות ,ועוד זאת שזה מעכב ביאת משיח צדקנו ,והישיבה של כל אחד תחת גפנו ותאנתו אפילו הגפן והתאנה
ברוחניות )עיין לקו"ת לג' פרשיות בראשית כ"ג ב :פני' נפה"א ,בירור לבושים(.
ואין זה מחליפה כלל וכלל חובתו בהפצה האמורה.
בברכה לבשו"ט בכל האמור.

Notes:
מו"ה בצלאל :ווילשנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ב ג'תתסט ,ובהנסמן בהערות שם:.
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מעלבורן
חלק ד

א'רט
ב"ה ,כ"ג אלול ,תשי"א ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה
כו' מהו"ר ישראל אבא שי'
שלום וברכה!
קבלתי מכתבו מי"ג אלול ,בו מתאר בפרטיות ע"ד מצב הישיבה בשעפארטאן ,ות"ח על התאור הפרטי.
ומה ששואל בענין העתקת הישיבה למעלבורן ,הנה כפי שאני מבין מתאור המצב ,הנה אין מספר התלמידים מספיק בכדי שיוכלו לחלק
לשני מקומות ,אבל ידוע מרז"ל שאין סותרים ביהכ"נ ישן עד שנגמר בנין ביהכ"נ החדש ,והוא הדין בנדון דידן.
מה ששואל בשביל הב' ...שמציעים לו לקבל ע"ע משרות מלמדות בת"ת של אנשי טשעכין ,הנה לדעתי מהנכון שינצלו את כחותיו
בהישיבה שלנו ,ואם משרה הנ"ל אינה בסתירה לזה ,ז"א אשר לא תהי' טענה אח"כ למה לוקחים אותו למוסד שלנו ,אזי נכון הדבר.
ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ,הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו ,ברכת כתיבה וחתימה
טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
בברכה.

Notes:
מהו"ר ישראל אבא שי' :פליסקין .אגרת נוספת אליו  -לעיל ח"ג תשדמ: .
חלק ה

א'תכ
ב"ה ,ט"ו שבט ,תשי"ב
ברוקלין.
ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר
איסר שי'
שלום וברכה!
מכתבו והפ"נ ליום ההילולא נתקבל ,ומ"ש במכתבו שהראו לו בסידור בית האוצר מאמר דא"ח של הצ"צ ,מטובו להשוות את המאמר
שנדפס בסידור הנ"ל עם ממצות איסור הבערה בשבת הנדפס בספר המצות להצ"צ שכמדומה לי שראיתי סידור זה בהיותי בפאריז ,ואם
זהו ה"ז העתקה ממצוה הנ"ל ות"ח מראש על הטרחה בזה.
אתפלא במה שזה זמן רב שאין אצלי ידיעות מהנעשה בישיבת אהל"י]י[ במעלבורן ובפרט שזה חדשים הראשונים להוסדה שאז כל
פרט נוגע ביותר.
בברכה ופ"ש כהדו"ש.

Notes:
מוה"ר איסר :קלובגנט ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ג תצו ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יז

ו'תכז
ב"ה ,כ"ט תמוז ,תשי"ח
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ברוקלין.
הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף מעלבורן
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה! מאשרים קבלת מכתביהם מט"ו וכ"ה תמוז ,בם כותבים ע"ד האסיפה והשקו"ט בקשר עם המכתב שנתקבל מכאן.
והנה בודאי ראו מכתבי הכללים הכתובים למרכז צעירי אגודת חב"ד אשר בכאן לפני איזה שנים ובם עכ"פ ראשי פרקים מתפקיד צא"ח
בכל מקום שהם ,ופרטי פרטים בזה ה"ז תלוי בתנאי האישים ותנאי המקום ,ואין לו לשליח של אדם העליון הנמצא במקום מסוים אלא
מה שעיניו רואות על התפקיד שע"פ תוה"ק תורת חיים מוארת אור חסידותי.
בשאלתם במיוחד בהנוגע לאגודת בנות חב"ד ,נמסר למרכז נשי ובנות חב"ד ובטח יכתבו להם תכנית עבודתן כאן.
ויהי רצון שכל ההחלטות שיקבלו תבואנה בפועל למטה מיו"ד טפחים לא רק במחשבה ודבור אלא במעשה והוא העיקר ,ויחדרו לחוגים
ההולכים ומתרחבים עד לחוצה ולעשות מהחוץ פנים דירת ממה"מ הקב"ה.
בברכה לבשו"ט.
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר

Notes:
מכתבי הכללים :לעיל חי"א ג'תכט .וראה גם לעיל אגרת ו'רצ:.
חלק יח

ו'תרצד
ב"ה ,כ' שבט ,תשי"ט
ברוקלין.
הנהלת צעירי אגודת חב"ד אשר במעלבורן
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בנועם קבלתי מכתבם מב' שבט ,דו"ח מפעולותיהם בקדש ,בחינוך עטה"ק ובנקודה הפנימית הפצת המעינות חוצה ,ואחכה לדו"ח גם
בהנוגע למחזור הילדות תחיינה וכן מההתועדות והפעולות ביום סגולה ,הוא יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
נשיא ישראל.
ויהי רצון שמיום סגולה זה יתוסף בהתעוררות והעיקר בהפעולות שלהם במשך כל השנה ,ובפעולות אלו גם בנקודה החשובה להגדיל
מספר הפעילים-ות שי' בפעולות אלו ,וגם בזה באופן דמוסיף והולך.
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט בכל האמור ומפורטות.
נ.ב.
בשאלתם בנקודה בהנוגע לצרף לעבודתם מחוגים שונים:
כבר ידועה השיטה בזה ,שגם זה נכלל בענין הפצת המעינות ,שהרי זהו מהדרכים הכי טובים לפעול בהזולת ע"י שנוטל חלק בעבודה
בפועל ,ומרגיש שצריך הוא להעשות טופח ע"מ להטפיח.
אבל מובן ג"כ ,שבהנוגע לענינים אחראים ,הרי ככל שתגדל האחריות תגדל ג"כ הבחינה והבירור והדיוק ,מי הוא הראוי ,וכבר מוכן
לקבל תפקיד אחראי זה.
לשאלתם ,באם ענין הפצת המעינות שייך ג"כ לילדים בגיל רך לפ"ע או שעדיין לא קבלו חנוך מתאים עכ"פ לפ"ע.
מובן שהפצת המעינות שייכת בהנוגע לכאו"א מבנ"י ,אבל מובן ג"כ שבהנוגע לכל אחד צריך להשתמש בצנור כלים ואותיות מתאים
להבנתו מעמדו ומצבו.
וגם בזה הרי למדנו מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל ,שפרסם מאמרים עמוקים בהשכלה בלה"ק ,מאמרים קלי הבנה ,ובעבודה
ובאידיש ועד לשיחות לקוטי דבורים ,און דעם ארום פון חסידות ,וגם בשפות אחרות ,שכל הנ"ל הוא במסגרת הפצת המעינות ,אלא
שנשתנה האופן מתאים לאופי המקבלים-ות ,וק"ל.
חלק כד
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ט'רפז
ב"ה ,כ' אד"ר ,תשכ"ז
ברוקלין ,נ.י.
שלום וברכה!
במענה למכתבו מיום השלישי ,בו כותב אודות אשר יש לו משרה קבועה באה"ק ת"ו ,ועכשיו הציעו לפניו לקבל משרת שוחט במעלבורן
וכו' ומבאר הטעמים לחיוב בזה.
הנה לכל לראש ,צריך להיות פסק דין של רב מורה הוראה בהשאלה דיציאה מאה"ק ת"ו לחו"ל ,כיון שהצעה האמורה היא למשרה
קבועה וכו',
אלא )ולכאורה גם זה עיקר( ,כיון שהמדובר הוא ,ככתבו ,לאחרי  ,8/1ז.א .בעוד כחצי שנה ,הרי אפשר שישתנה המצב באה"ק ת"ו
והתנאים שם ,ובמילא יהי' מקום לברר עוד הפעם שאלה האמורה )בענין היציאה לחו"ל(.
וכיון שהכל בהשגחה פרטית ,עלי החובה )והזכות( לעוררו על ההכרח להיות לו גם קביעות עתים בלימוד פנימיות התורה ,שבדורנו
נתגלתה בתורת החסידות ,וכמבואר ההכרח בזה בכ"מ.
בברכה לבשו"ט בכל האמור.

Notes:
וכמבואר ההכרח בזה בכ"מ :ראה גם לעיל אגרת ט'קפט .וש"נ:.
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מלבורן
חלק ד

א'עז
ב"ה ,ד' תמוז ,תשי"א
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר נחום
זלמן שי'
שלום וברכה!
קבלתי מכתבו  -בלי הוראת זמן כתיבתו  -וגם הפ"נ המוסגר בו שאקרא אותו בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ
זי"ע ובודאי יעורר ר"ר שימלא השי"ת משאלות לבבו לטובה ויוכל לבשר בשו"ט בזה...
הנני שבע רצון שקנה עוד מכונות לבית חרשת שלו ,ובטח שמע דעם ווארט וואס כ"ק מו"ח אדמו"ר האט דערציילט בשם זקנו אדמו"ר
מוהר"ש" .די וועלט זאגט אז מי קען ניט ארונטער דארפמען אריבער .און איך האלט אז מי דארף לכתחלה אריבער".
והשי"ת יהי' בעזרו שמעתה תלך ההשפעה מידו הקדושה המלאה והפתוחה ותהי' פרנסה מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף...
מצו"פ אחד שקל מקופת כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר יניחו בהוצאות שמוציא
להפאבריק שלו ,וכמאמרו של כ"ק מו"ח אדמו"ר על מרז"ל כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך ,אז בנוגע צו נעמען פון איובן איזניט נוגע
דער סכום ,נאר דער נענען מקופתו אפילו איין פרוטה ,בריינגט הצלחה .און היות דער שקל איז פון דעם שווער'ס כ"ק אדמו"ר קופה,
וועט דאס אים אויך ברענגען הצלחה אין די עניני פרנסתו.
אתענין לדעת מי הוא שותפו ומצבו ברוחניות ,ומן הסתם באפשרו לפעול עליו שיהי' שותפו גם בלימוד הנגלה ולימוד החסידות ,ויודיעני
בשו"ט גם בזה.
בברכה להצ' בעניניו הפרטיים ובעסקנותו בצ"צ.

Notes:
מהו"ר נחום זלמן שי' :גורעוויטש ,מלבורן:.
חלק ח

ב'תקטו
ב"ה ,י"א אדר ב' ,תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר בצלאל שי' שד"ר
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתביו מג' ז' וי"ב אד"ש עם המצורפים אליהם וכן נתקבלה המחאה ע"ס תש"ן...
מ"ש אודות קניית הבנין בשביל הישיבה ,הנה נהניתי וואס מען האט זיך געשטעלט ברייט ,ובמילא צריך להמשיך בזה ג"כ מיט א
ברייטקייט ,שזה מעלה לפני בע"ב ויראו גם הם אשר כמרז"ל לא נברא זהב אלא בשביל בית המקדש .וגודל המעלה ברוחניות היינו
להתפתחות הישיבה מובנת בפשיטות.
וצריך הי' לחזק את כל ידי המתעסקים בזה בהתלהבות שלא יהי' ע"ד המובא בלקו"ת ויקרא בתחלתו ע"ד אתעדל"ע איש מזריע תחלה
כו' אלא שיבוא בפו"מ ותתפתח הישיבה בהצלחה מופלגה בריבוי בכמות ובמשך הזמן גם באיכות.
בודאי שמע הסיפור מה שתלמידי הרב המגיד היו אומרים על רבינו הזקן ,אז א ליטוואק וויל איבערציילען .אבל עכ"פ לאחר זה אצ"ל
מקום לספק ופקפוקים...
ולימי הפורים הבע"ל הנה יה"ר שתהי' שמחה עד דלא ידע שזהו בא ע"י לבסומי ביין דזהו תורת החסידות ויומשך זה על כל השנה
כולה.
בברכה.
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ובמה דשאילנא קדמיכון פי' מש"כ בכלבו סו"ס קכב ,זהו לשונו )בתוס' ביאור בחצע"ג( :לדעת חשבון )שנותיו( האדם בנפשו )ע"י
חידוד וגימטריא ,מבלי לגלות בפירוש( נקוט ...על כל )אחד( היתר משלישיות )לאחר שתזרוק השלישיות( תמנה )כל א' מהם( ע'...
מחמישיות )הפי' כנ"ל( תוסיף )במקום כל א'( כ"א ...משביעיות תוסיף )במקום כ"א( ט"ו ,ומכל החשבון תקח )תנכה כל ה(קה
)כצ"ל ,ולא קח( ,והנותר הוא המחושב.
ובחידודים כמו אלו היו רגילים בימי הבינים ,וגם עתה בין בחורי הישיבות .ויש להעיר גם ממרז"ל מגילה )כג ,א( :ג' ה' ז' כנגד מי כו'.

Notes:
מוה"ר בצלאל :ווילשנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ו א'תשעח ,ובהנסמן בהערות שם:.
בשביל הישיבה :במלבורן:.
געשטעלט ברייט :ראה לעיל אגרת ב'שי ,ובהנסמן בהערות שם:.
הסיפור :השוה לקמן אגרת ב'תקנ:.
מש"כ בכל בו :ביאור הדברים בפרטיות יותר  -ראה "הדרום" חוב' יט ע'  171וח"כ ע'  .051ולהקל החישוב ע"י דוגמה
כותב שם::
אם המחושב הוא  - 23לאחר חילוקו לשלישיות נותרו  ,2ובכן ; x 07 = 041 2 :כשנחלק  23לחמישיות =  ,2ע"כ x 2
 ; 24 = 12לשביעיות  -המספר הבלתי מתחלק הוא  ,4א"כ ,x 51 = 06 4 :ומעתה חבר  041ו -24ו .242 = -06מ
 -242תנכה ) 501זאת הפעם ,כפלים :.23 = 012 - 242 ,(501
חלק ח

ב'תקכד
ב"ה ,י"ג אדר ב' ,תשי"ד
ברוקלין.
האברך הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה יעקב אליעזר שי'
שלום וברכה!
והנה בהנוגע לשאלתו אם לצרף קטן למנין ,הנה הוא מילתא דתמי' ביותר בין אנ"ש ,וכיון שנמצא הוא וכן אנ"ש שי' במדינה כזו שצריך
לפרסם גם שם הנהגות נשיאנו רבותנו הק' והחסידים שלהם במילא יש לדייק בזה יותר ,ולכן לדעתי אין לעשות את הנ"ל ,ובודאי
כשישתדלו הרי ברוב הפעמים ימצאו מנין בני י"ג שנה.
נתקבלה הידיעה שקנו בנין להישיבה במרכז העיר ,ובודאי משתדלים גם בהנוגע לפועל היינו שיוכלו להעביר לשם בהקדם את הישיבה
וכאו"א משתדל בזה ככל יכולתו ...והשי"ת ינחהו בדרך הטובה לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.
בברכת הצלחה בכל הנ"ל ולפורים שמח.

Notes:
מו"ה יעקב אליעזר :הרצוג ,מלבורן:.
שקנו בנין להישיבה :ראה גם לעיל אגרת ב'שי ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק ט

ב'תשסו
ב"ה ,כ"ט סיון ,תשי"ד
ברוקלין.
האברך הוו"ח אי"נ נו"נ עוסק בצ"צ
מוה' יעקב אליעזר שי'
שלום וברכה!
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מאשר הנני קבלת מכתבו מט' סיון ות"ח על הבשו"ט ע"ד הישיבה שכותב תודה על העבר ובקשה על להבא להמשיך בכגון דא והשי"ת
יצליחו.
ב( בהנוגע לשאלתו אם הנהלת הישיבה תלך בתוקף בכל דבר עם התלמידים וההורים שלהם .הנה אין שייך לתת בזה הוראות כלליות
כי מובן שהדבר תלוי בהפרט עליו נדונים ,שאם הוא ענין עיקרי אין לוותר עליו אבל גם אז צריך ללכת בזה בדרכי נועם ובדרכי שלום שאז
בנקל יותר צו אויספירען ,ולמותר להוסיף שבמקום שיש חשש דהיזק הרבים הרי זה מבטל סברת תועלת היחיד ,וכפי שהראה הנסיון
במקומות אחרים הנה כשחברי ההנהלה דמוסד חינוך מתייעצים ביניהם הרי ברובא דרובא מוצאים האותיות המתאימות איך להסביר
לההורים והתלמידים נחיצות ציווי או פקודה פרטית איך שזהו תועלת הכלל ותועלת הפרט...
בברכת הצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטים.

Notes:
מו"ה יעקב אליעזר :הרצוג ,מלבורן:.
ב'תשסז:
מוה"ר שלמה חיים :קסלמן .אגרות נוספות אליו -לעיל ח"ח ב'רנח ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ב'תתנה .ב'תתקכד:.
וכ"כ :וכבר כתבתי:.
חלק י

ב'תתר
ב"ה ,ו' מ"ח ,תשט"ו
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר בצלאל שי' שד"ר
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מבדר"ח מ"ח ,הנה לפלא שכותב שדוקא בשמע"צ ושמח"ת הי' מספר המתפללים מועט מבהימים טובים שלפני זה,
אף שהנוהג במקומות אחרים גם בארצוה"ב הוא להיפך ,ובטח פרסמו שיעריכו הקפות וכו'.
נהניתי ממה שמשתדלים לעשות בנין הישיבה מרכז לכל הענינים ובודאי יתבוננו עוד מה שיש לעשות בזה ,היינו שבהעיר והסביבה יוודע
שבנין זה הוא מרכזי ובו מוצאים פתרון ועדוד לכל עניני תורה ויהדות ובודאי ימצאו הדרך שאעפ"כ יערכו מזמן לזמן התועדויות בבתיהם
של אנ"ש בכדי להמשיך האור והחום גם להבית באופן ישר מבלי ממוצעים.
בודאי למותר לעוררו אשר הספרי' תהי' ג"כ בבנין הנ"ל וכן המרכז דאגודת נשי ובנות חב"ד וגם מרכז דאגודת חב"ד סתם ,וכפי הנהוג
בכמה מקומות הנה יש לעשות מקום מודעות בהפרוזדור )קארידאר( שם ,שבהם יוודע לכל הבא אודות שיעורי לימוד השונים הנלמדים,
ואיפוא יש למצוא בשר כשר וכו' ובטח אפילו בהתבוננות קלה ימצאו עוד כמה ענינים שיועילו בענין הנ"ל.
לפלא שאין מזכיר דבר אודות חינוך הבנות ,עריכת מסיבות שבת וכו'.
המחכה לבשו"ט בפעולות ממשיות ,ובשינוי  -בפועל בהענינים שמזכיר אודותם במכתבו.

Notes:
מוה"ר בצלאל :ווילשנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ט ב'תרנ ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ג'קג:.
בנין הישיבה :ראה גם לעיל ח"ט אגרת ב'תרנ ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן אגרות ג'יב:.
ג'נז .ג'קג .ג'שכט-ל .ג'שלג:.
מרכז :ראה בזה לעיל ח"ט אגרת ב'תתקנו .לקמן ג'נז:.
הספרי' :ראה לעיל שם אגרת ב'תשכז:.
חלק י

ג'קג
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ב"ה ,י"ג כסלו ,תשט"ו
ברוקלין.
הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר
שד"ר
שלום וברכה!
נתקבל מכתבו מג' כסלו ולפלא שמקצר כ"כ בכתיבה ע"ד הישיבה ומצבה .ובכ"ז הנה העיקר שירבו בהנוגע לפועל ולהגדלתה
ולהתפתחותה הן בגשמיות והן ברוחניות ,הן בכמות והן באיכות ,ואין לך דבר העומד בפני הרצון .ובפרט בימי סגולה האלו ,וביום
הבהיר י"ט כסלו ביחוד ,וכנודע מפסק בי"ד של מעלה אשר בגלל המסירות נפש הלזו  -של כ"ק רבנו הזקן  -על תורת החסידות ,הנה
בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.
מוסג"פ מכתבי מענה ]ל[מר ...ובתו תחי' .ובודאי מצדו יסביר לבתו את גודל הזכות בההזדמנות עתה להיות מהפורצי גדר למעליותא,
היינו גדר ומנהג דלעו"ז ...בהנוגע לכיסוי הראש והנהגת הבית .ובידה לזכות עתה את הרבים שאז זכות הרבים תלוי בה ,וע"פ המבואר
בזהר בפ' נשא קכ"ו ע"א מובן שזה נוגע ג"כ נוסף על ענינים הנ"ל בעניני שלום בית ...ענין הנ"ל בחו"ל כשיש בו פרצה ה"ז נותן מקום
לענינים ולחששות ,שבמדינתנו לפנים לא הי' לחשוש אודותם מפני הדוחק והלחץ וכו'...
בברכה.

Notes:
מוה"ר בצלאל :ווילשנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ב'תתר ,ובהנסמן בהערות שם:.
הישיבה :במלבורן .ראה לעיל אגרת ג'תתר ,ובהנסמן בהערות שם:.
מפסק בי"ד :ראה גם לעיל אגרת ג'ק ,ובהנסמן בהערות שם:.
החוברת :י"ט כסלו )ראה גם לקמן אגרות ג'קנט .ג'רכ(:.
חלק יב

ג'תתסט
ב"ה ,י' מ"ח ,תשט"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה בצלאל
שי' שו"ב
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מבדר"ח מ"ח.
...נהניתי להכיר פנים את בנו הוו"ח אי"א בעל מדות כו' מו"ה רפאל שי' וכן את נכדו שליט"א שביקרו כאן בימי חה"ס כידוע לו.
כבקשתו נשלח לו בחבילה בפ"ע המאמר כתפוח בעצי היער וקובץ ליובאוויטש שהו"ל זה לא כבר ,וכן תניא ח"א באידית.
בספק אם נענה על שאלתו מכבר ,במש"כ בס' המאמרים תש"ג ע' ק"פ שורה ג' על גבי  -גכתי"ק אין תח"י .ובד"ה כי נמ"צ תרס"ח
משמע שצ"ל :על דרך - .בכללות הענין יעוין ג"כ אור התורה רצא ,א.
בפ"ש כל אנ"ש שיחיו.
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר

Notes:
מו"ה בצלאל :ווילשנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"א ג'תשדמ ,ובהנסמן בהערות שם:.
בד"ה כי נמ"צ תרס"ח :סה"מ תרס"ח ע' עב:.
על דרך :וכ"ה בגוכתי"ק:.
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אור התורה :בראשית:.
חלק יב

ד'קכט
ב"ה ,כ"א שבט ,תשט"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שמואל
בצלאל שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מי"ד שבט וכן הפ"נ מיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל ,שיקרא בעת רצון על
הציון הק' שלו...
אויף אייער פראגע וועגען מוסיף עליות לתורה ,צוליב הכנסה פאר דער ישיבה - .לויט דער הוראה פון כ"ק מו"ח אדמו"ר ,מיוסד אויף א
שו"ת פון אדמו"ר הצ"צ ,אין אזעלכע פאלען ,איז מען ניט מוסיף אויף די שבעה קרואים און דעם מפטיר ,נאר מען לייענט אין מערערע
ערטער.
און וועגען דער צווייטער פראגע ,צי מען זאל מקפיד זיין אויף דעם מצב הרוחני פון די אנשי המנין והגבאים וכו' - .זעלבסט
פארשטענדליך אז דאס ווענדעט זיך אן דעם מענשן בפרט און אויך אין דעם מצב פון דער בית הכנסת בכלל און עס איז שווער צו געבען
כללים אין דעם פון איין תקופה צו א צווייטער ,און בפרט בריחוק מקום ,וכבר נאמר ,ותשועה ברוב יועץ ,וואס אין דעם פאל איז דאס אויך
א הוראה ,ובטח למותר לעורר בהאמור בתניא פרק ל"ב ועוד בארוכה  -הצ"צ  -במצות אהבת ישראל בס' דרך מצותיך; שמזה יכולים
ללמוד בהנוגע להאמור.
ולהודעתו מהעתקתו לדירה חדשה .הנה יהי רצון שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה הן בגשמיות והן ברוחניות.
בברכת הצלחה.

Notes:
מו"ה שמואל בצלאל :אלטהויז ,מלבורן .אגרת נוספת אליו  -לעיל ח"ד א'קה:.
לויט דער הוראה :ראה גם לעיל ח"ד אגרת תתפה:.
חלק יג

ד'שפד
ב"ה ,כ"ז אייר ,תשט"ז
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
שליט"א
שלום וברכה!
איך בין געווען צופרידען צו באקומען אייער בריף פון יום ב' אלס צוגאב צו די גרוסן און ידיעות וואס איך באקום פון אנ"ש שיחיו שבאה"ק
ת"ו על ידי משיח צדקנו.
געוויס באזוכט איר ניט נאר דעם כפר חב"ד ,נאר אויך אלע מוסדות חב"ד וועלכע געפינען זיך בארצנו הקדושה און נעמט אויך איינטייל
אין די התועדות אנ"ש וועלכע קומען פאר אין די ימי סגולה וואס אויף וויפיל דאס זאל ניט זיין חשוב אין אלע ערטער ,איז דאס נאך מער
חשוב'ר אין ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה ,און לויט דעם באוואוסטען חסידישער ווארט ,אז אידען
טרעפען זיך צוזאמען קומט ארויס פון דעם א טובה צו די אלע וועלכע האבען זיך צוזאמענגעטראפען און וואס נאך מער ,אז עס העלפט
נאך א אידען ,און בפרט ווי מען זעהט דאס בעשיינפערליך ,אז די באגעגעניש איז מתוך אהבת ישראל און חסידישע ווארימקייט.
ולקראת חג השבועות זמן מתן תורתנו הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ,ווינש איך אייך און אלע אייערע לויטן נוסח הברכה וואס כ"ק
מו"ח אדמו"ר פלעגט באנוצען ,לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
בברכת החג.
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Notes:
מו"ה משה זלמן :פייגלין ,מלבורן )ובשעה זו באה"ק( .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ב ד'ק ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן
ד'תשח:.
חסידישער ווארט :ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'קנט ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יד

ד'תתקיב
ב"ה ,ח' כסלו ,תשי"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מאדר"ח כסלו הוא חדש הנסים והגאולה ,ובודאי בינתים קבל מכתבי מענה על מכתבו הקודם ,ובו גם מענה על איזה
משאלותיו במכתבו זה.
במ"ש אודות ענין ההקפות ,בטח כבר נתקבל המענה בכגון דא להרה"ח יעקב אליעזר הרצוג שי' וראה אותו ,ומובן אשר הקס"ד
שבעתיד לא יעשו ח"ו קידוש ולקצר ההקפות כו' וכו' מופרכת בהחלט הכי גדול.
במ"ש אודות הקישוים ההעלמות וההסתרים ,בודאי שמע ע"ד הרמז של הכתוב )במדבר יג ,לג( ונהי בעינינו כחגבים )עי"ז ולכן( וכן
היינו בעיניהם .ולו הכירו יראי ה' בכלל והחסידים ביחוד את הכחות אשר ניתנו להם ,היו נגשים לכל ענין באומץ לב שלא בערך מאשר
עתה ,ובדרך ממילא היו בטלים כמה העלמות והסתרים וגם קישוים ,ועד"ז וכהענין הנאמר בתניא סוף פרק כ"ט ולכן מיד שקצף ה'
עליהם וכו' ,ומזה יכול ללמוד כל אדם כו' ,ואין הענין יוצא מידי פשוטו אשר כל אדם ,הוא בפו"מ כאו"א מאתנו.
במ"ש אודות מנין לבני הנוער והענין דמחנה קיץ וכיו"ב אשר יש מפקפקים בתועלת הדבר ומכמה טעמים.
הנה ידוע הבחינה בכגון דא ,שיש ספק מי הוא הטוען שצריך להתבונן בהתוצאות אם מביאות לתוספת פעולה בעניני קדושה או למניעה
בפעולה ,וכמובא בהיום יום )כ"ג סיון( כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל ,הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה  -אפילו אם המניעה
היא מדבר היותר נעלה  -הוא רק מתחבולותי' של נה"ב ,ובלי שום ספק אשר המחנה קיץ והמנין לבני הנוער הם מהדרכים המיוחדים
לכבוש הנוער והצעירים ועל ידם לכבוש ג"כ לבב הוריהם ומשפחתם ,ואשרי חלקם של כל אלו המתעסקים בכגון דא ,ובפרט שהטענות
שכותב אודותם אינני מבין תוכנם מעיקרא ג"כ מהו ,וכבר כתבתי להוו"ח אי"א כו' מוהרשב"ץ שי' אלטהויז אשר דא עקא באנ"ש שהיו
בהפסק מקום גשמי כמה שנים מכ"ק מו"ח אדמו"ר ,ולכן לא הגיעו אליהם דבריו שבע"פ ,ואפילו גם דבריו שבכתב בהנוגע לערך
העבודה )דכבוש הנוער והצעירים וגודל ערך( חינוך הבנות ותעמולה בין הנשים ,ולא עוד אלא שגם מה שהגיע אליהם הרי מפני שלא
הורגלו בכגון דא והי' זמן הפסק בינתים לא הגיעו אליהם כפירוש הלקו"ת ריש פ' שמיני  -ניט אנגערירט  -ולכן מתיחסים לגמרי שלא
בשימת לב הראוי' לענינים אלו ,וכשזה נופל )מדרגא הראוי' לו בכגון דא( זה קם ,ונמצאים העלמות והסתרים וגם התנגדות מהצד
שכנגד.
מובן שיכול הוא להראות מכתבי זה לכל אלו שזה שייך אליהם ,ויה"ר שימי הרצון דחדש כסלו ובפרט הימים יו"ד וי"ט כסלו שבינתים
יעוררו גם בהם הכחות הנעלמים עד לכחות היולים עצמיים להוציאם אל הגילוי עד שיפעלו פעולתם במעשה בפועל ,והרי גם כחות
העצמיים שייכים לימים אלו ,וכאגרת הק' של כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( ,העצם וההתפשטות ,ובודאי כבר הכינו תכנית איך לנצל ימים
הנ"ל להרחבת כל עניני חב"ד בסביבתם ככל האפשרי ,והשי"ת יצליחם.
בברכת חג הגאולה ופ"ש כל אנ"ש שי'.

Notes:
חלקה נפדס בלקו"ש חכ"ג ע'  974חלקה שם ע'  194והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי' :סברנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ד'תתעו ,ובהנסמן בהערות שם:.
נתקבל המענה :דלעיל ד'תתנ:.
חלק יד

ה'נה
ב"ה ,כ"א טבת ,תשי"ז
ברוקלין.
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הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה יעקב אליעזר שי'
שלום וברכה!
 ...במ"ש אודות לימוד ענין פלוני לתלמידים ע"י אינו יהודי מובן שישנן בזה כמה פרטים )ולדוגמא לימוד דברי ימי עולם ,שנמסר בלא"ה
לאינו יהודי אלא שישנה הברירה אם שילמוד דברי עמים נכרים או דבנ"י( ועוד כמה אופנים וחילוקים שלכן על הנהלת הישיבה להתייעץ
בזה מתאים להפרטים שידעו ,ומובן שאין מספיקה ידיעת השם הכללי של ענין הלימוד אלא שפרטי התכנית יכולים להשפיע על היחס
לזה והרי בקל ישנו להשיג התכנית שבטח מודפס וידוע לכל המתענין...
לפלא שאינו מזכיר אודות ימי יו"ד וי"ט כסלו וחנוכה אף שנכתב מכתבו לאחריהם ובטח ימלא במכתבו הבא.
בברכה לבשו"ט מהתפתחות המוסד הק'.

Notes:
מו"ה יעקב אליעזר :הרצוג ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ד'תתנ ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יד

ה'עד
ב"ה ,כ"ו טבת ,תשי"ז
ברוקלין.
האברך שמואל שי'
שלום וברכה!
נאך א לאנגען און גרויסען איבעררייס איז אנגעקומען דיין בריף פון י"ט טבת ,און איך בין געווען צופרידען צו לייענען אין עם אז אין קעמפ
איז אלץ בסדר און איך האף אז בעצייטענס וועט מען באווארענען אז מען זאל שטיין אין פארבינדונג מיט זיי אויך נאכן פארלאזען דעם
קעמפ ,אויף א פאסענדען אופן ,וואס דורך דעם וועט מען אריינגעבען אין זיי חיות אין אידישקייט תורה ומצותי' און איך האף אז
ווייניגסטען א טייל פון זיי וועלען פארבלייבען לערנען אין די מוסדות חב"ד במחנם הט' דורך דער השפעה פון זייער זיין אין קעמפ.
המחכה לבשו"ט בכל האמור.

Notes:
שמואל שי' :גורביץ ,מלבורן:.
אין קעמפ :ראה לעיל  -ה'סח:.
חלק יד

ה'עז
ב"ה ,כ"ז טבת ,תשי"ז
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתביו מי"ב וי"ז טבת ,בו כותב אודות הקישוים השונים שבהעבודה ובפרט בענין הבית רבקה ,ובודאי כשיזכור על
הקישוים שהיו במדינתו לפנים אשר בכ"ז התגברו עליהם ובהצלחה ,שהרי נתקיים בהם כלשון הכתוב בפרשת השבוע בנערנו ובזקננו
בבנינו ובבנותינו גו' במה נחשב הקישוים דעתה ואף שלפעמים הנסיון בקו העושר והמרחב גדול יותר מאשר בקו ההפכי ,הנה
ההתבוננות הנ"ל מוסיפה אומץ להתגבר על הקישוים מתוך שמחה ובטחון חזק לנצחון בכל הפרטים.
בטח בינתים קבל מכתבי מענה על מכתביו הקודמים.
מ"ש אודות ...יש להביא בחשבון שזה שתעבוד בכרם חב"ד יש בזה לא רק הענין דועשה טוב אלא גם שלילה שלא תעבוד באופן
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דהתחרות )קאנקורענץ( והרי כמה צורות ואופנים בהתחרות ,ואף שמובן שאי אפשר לוותר על ענינים עיקרים הרי לכל דבר יש לתת
צורה דיפלומטית ,זאת אומרת בתוקף הדרוש ,אלא שבדברי נועם ...אלא שבכ"ז אין כדאי למתוח הנים )אנציהען די סטרונע( ואדרבה
להוסיף בהצורה שתהי' נעימה ולא לוותר על הפנימית והענינים שיש להם חשיבות ,והשי"ת יצליחו לבשר טוב בענינים הכללים ובעניניו
הפרטים.
בברכה ופ"ש כל אנ"ש שיחיו.
נ .ב.
בודאי ינצלו יום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל להתפתחות המוסדות הק'
דליובאוויטש אשר במחנם הט'.

Notes:
מו"ה יהושע שניאור זלמן שי' :סרבנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ד'תעו ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יז

ו'רלד
ב"ה ,ט' אייר ,תשי"ח
ברוקלין.
מחות' הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה
איסר שי'
שלום וברכה!
במענה למכתבו מה' אייר ,בו כותב בהנוגע להבר מצוה של בנם מנחם מענדל שי' שחל בערב ראש השנה ,מתי מתחיל הנחת התפילין
וכו'.
ולפלא השאלה לאחרי שנתפרסמה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר )נדפסה בהיום יום ב' מנ"א( ,הוראה לרבים :מתחילין להניח תפילין שני
חדשים קודם הבר מצוה ,בתחלה בלא ברכה וכעבור איזה שבועות בברכה.
בשאלתו אם יש מקום לעשות הסעודת מצוה במוצש"ק - .הר"ז פשוט כיון שהכניסה בגיל מצות היא ברגע הראשון לאחרי גמר הי"ג
שנה ,והרי זה ג"כ אחד מהטעמים שהתחלת הש"ס מאימתי קורין את שמע בערבין ,מצוה הראשונה בה מתחייב איש הישראלי בעת
היותו אדם.
בענין העלי' לתורה ,ידועה השיחה דכ"ה שבט תרצ"ו ,בהמעלה דעלי' לתורה במנחה דשבת ,אבל פשיטא שאין לדחות ח"ו עלי'
לתורה עד השבת הבא לאחרי הבר מצוה ,ויעלה לתורה בראש השנה ,וכיון שמהוראה האמורה מוכח  -שמנהג העולם בעלי' למפטיר,
אינו מנהג דוקא )ויש מקום לומר שבכ"מ נוהגים בזה ,כיון שאין סומכין על ההורים ,האם עלייתו לתורה של הבר מצוה הוא בזמנו או
מקודם לו ,ולכן הנהיגו עלי' למפטיר ,אבל כנ"ל אין מנהג זה מקובל( ,וכמדומה שבכ"מ מפטיר דר"ה שייך להרב ובכיו"ב ,ואין טעם
לשנות זה ,אלא שע"פ האמור בנדון זה וכן עד"ז לכאו"א ,לעלות גם במנחה דשבת שלאחרי זה.
בברכה לבשו"ט.

Notes:
מו"ה איסר :קלובגנט ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ה א'תכא ,ובהנסמן בהערות שם:.
שני חדשים :ראה גם לעיל חט"ז אגרת ו'פב,ב ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יח

ו'תתקעה
ב"ה ,כ' מנ"א ,תשי"ט
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה שמואל בצלאל שי'
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שלום וברכה!
באשטעטיג די ערהאלטונג פון אייער בריף פון י"ג מנ"א ,מיט דעם גוטען אנהויב ,וועגען דער התועדות פון י"ב וי"ג תמוז ,און דער עיקר
אז עס'ז קענטיג אן ענדערונג צום גוטען ,וואס עס איז צוגעקומען עולם און אויך א הוספה אין די פעולות בכלל.
ויהי רצון אז די ענדערונג זאל ווערען אלץ מער און גרעסער לויט דער נויטיקייט און פאדערונג פון דער צייט ,ועוד והוא העיקר לפי ערך די
ברכה והצלחה וואס מ'גיט מלמעלה ,און בפרט אין דער לעצטער צייט ,און ניט ווי דער טעות העולם )מלשון העלם והסתר ,וואס במילא
קען מען פארזעהען אויף דעם אפילו וואס מ'זעט בעיני בשר( אז דאס וואס עס רעט זיך ופרצת איז דאס ניט נוגע אזויפיל בפועל ,ווארום
דער ענין איז  -בפועל ,און הלואי וואלט מען געמאכט נאר די כלים צו דעם ,נאר ניט מיט די פאר סענט ,נאר מיט אלפים פונט ]און ווי
באוואוסט דאס וואס עס שטייט אין מדרש ,אז עס זיינען פראן מראות קטנות און מראות גדולות ,איז חאטש ס'איז דער זעלבער מענש
און דער זעלבער ענין ,שפיגעלט זיך אפ אין זיי ,מיט אלע זיינע איינצעלהייטען ,איז דאך אבער א חילוק אין דעם מן הקצה אל הקצה ,און
ווי באוואוסט דער משל אויסשפראך פון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,אז צווייען בעטען אויף פערל וואס פעלט זיי ,און
השי"ת איז ממלא זייער בקשה ,נאר דער האט געבעטען אויף פערל גרופען-קאשע זאל ווערען געדיכטער און דער צווייטער האט
געבעטען א שנירעל פערעל אויפן האלז זאל ווערען געדיכטער וק"ל[.
ועוד נוסף על כל הענין ,אז דאס איז אזוי ניט נאר אין ענינים רוחניים נאר אויך אין ענינים גשמים ,נאר עס איז הא בהא תליא.
ולבשורתו הטובה ,די בר מצוה פון אייער זון חיים עמנואל שי' יהי רצון אשר מבן י"ג למצות יגדל לבן ט"ו לגמרא וכו' כדבר משנה ,והוא
וזוגתו תחי' ירוו ממנו ומשאר יו"ח שי' רוב נחת אמיתי הוא נחת יהודי חסידותי.
בברכה לבשו"ט.

Notes:
מו"ה שמואל בצלאל :אלטהויז ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ד ד'תתקיא ,ובהנסמן בהערות שם:.
רעט זיך ופרצת :ראה לעיל אגרת ו'תקמא ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יח

ו'תתקפט
ב"ה ,א' אלול ,תשי"ט
ברוקלין.
הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה שניאור חיים שי' הכהן
שלום וברכה!
במענה למכתבו ,בו שואל האם כדאי להשקיע מרץ בבנין מקוה חדשה.
ולפלא גם הספק בזה ,בה בשעה שידוע גודל הענין וחשיבותו ,וכמו ששמעתי כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע עד כמה
הקפידו רבותנו נשיאינו ,שיהיו השיפורים במדה הכי גדולה ]ופשיטא שאין המדובר בשיפורים הנוגעים ע"פ דין ,דמאי קמ"ל ,כ"א
הכוונה לשיפורים חיצונים אלו שמושכים את לב ] [...דהאדם ,ולאו מכללא איתמר אלא בפירוש איתמר מכ"ק מו"ח אדמו"ר ,שלזה
נתכוונו[ .אלא שפשוט גם זה שצ"ל הבני' עם כל ההדורים גם ע"פ דין וכידוע דברי התשב"ץ שבמקוה צריכים לצאת ידי כל הדיעות בזה.
ויהי רצון שכיון שטהרה מביאה וכו' אלי' הנביא מבשר ביאת משיח צדקנו יקרב הענין הנ"ל הגאולה מכל ענינים המבלבלים להפצת
היהדות המסורתית כפי הדרוש וכאו"א מאתנו בתכ"י יעשה בזה ככל התלוי בו ,ובאופן דויגעת ובודאי תקוים ההבטחה דרז"ל ומצאת,
וכמבואר באחת ההתועדות ,הדיוק בתיבת ומצאת ,שהתוצאות תהיינה שלא בערך יותר מאשר היגיעה עד שיכונו בשם מציאה ,וק"ל.
נעם לי לקרות בסיום מכתבו אשר מסור בלו"נ למוסדות חב"ד אשר במחנם הט' ובודאי שגם בזה הרי יוסיף כהנה וכהנה מתאים
לחשיבות הענין וערכו ,ויהי רצון שגם בהשתדלותו בזה יהי' הענין דויגעת ומצאת וככל הפירוש דלעיל.
בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט בכלל ובפרט.

Notes:
מו"ה שניאור חיים שי' :גוטניק ,מלבורן .אגרת נוספת אליו  -לעיל חי"ד ד'תתקנד:.
חלק כ

ז'תרמו
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ב"ה ,כ"ה אייר ,תשכ"א
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים שי'
שלום וברכה!
לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מפסח שני וגם מכתב זה נתארך בהליכתו.
ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לברכת הצלחה בקשר ליום הולדתו.
נעם לי לקרות בסיום מכתבו ע"ד ההתקדמות בהנוגע להבנינים ויהי רצון שתהי' התקדמות אמיתית ז.א .באופן דמוסיף והולך כהנה
וכהנה ,והרי בעניני אנ"ש הוא ע"ד המבואר בחז"ל בהנוגע לצבי שכשמתרבה הבשר )פנימיות( מתרבה בד"מ העור )חיצוניות( שבנדון
דידן הרי זה ענין הכספים הנדרשים והרחבת המוסד.
ובעמדנו לפני שבת מברכין ירחא תליתאי הרי זה הזמן לחתימה בברכה בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה
ובפנימיות.
בברכה לבשו"ט.

Notes:
מו"ה חיים שי' :סרבנסקי ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חי"ד ד'תתקמט ,ובהנסמן בהערות שם:.
כמבואר בדא"ח :ראה בכ"ז במאמר דל"ג בעומר ושלאחריו  -בהמשך והחרים תרל"א:.
אפילו ינוקי :זח"א צב ,סע"ב ובכ"מ .וראה קדושת לוי פ' חיי:.
כדברי רשב"י :זח"א קיח ,א .ועיי"ש קיז ,א:.
הי' מאיר ..משיח :סידור שער הל"ג בעומר בסופו:.
חלק כב

ח'תכג
ב"ה ,ר"ח סיון ,ה'תשכ"ב
ברוקלין ,נ .י.
הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה ]חיים מרדכי שי' הכהן[
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"ה אייר.
 ...בענין המקואות  -בכלל טובה הצעתו ,אלא שבמקום ש)מסיבה( מציע לעשות בור המכשיר מן הצד  -פשט לאחרונה לעשות ב'
בורות מכשירים )מב' צדדים( א'  -ע"י זריעה ,ב'  -ע"י השקה .ונכון במאד .וק"ל.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חי"ז ע'  674והושלמה עפ"י צילום האגרת:.
מו"ה חיים מרדכי :פרלוב ,מלבורן .אגרות נוספות אליו  -לעיל חח"י ו'תשו ,ובהנסמן בהערות שם .לקמן ח'תמח:.
בענין המקוואות :במכתבו :דעתי היא שיתקנו המקוה כדעת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב זצוקללה"ה זי"ע ועכי"א מקוה על גבי
מקוה שהשקה תהי' למטה ..מובן שהמה ]רבני העיר[ מסכימים לזה אבל אומרים שצריכים לעשות עוד בור א' של מי גשמים
למעלה שבו יפלו ויתכשרו ג"כ המים הרגילים ע"י זריעה )וזה כמובן חוץ מהבור של מי גשמים שצריך שיהי' מוכן בכל פעם
להחליף את מי ההשקה שלמטה וגם של הזריעה כנ"ל(:..
אבל אף אם נאמר שאיננו נחוץ כ"כ אבל מ"מ יש בזה איזה הידור:.
בהמשך לזה  -לקמן אגרת ח'תמח .וראה גם לעיל חיו"ד אגרת ג'קמ ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק כד
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ט'קפב
ב"ה ,ז' מנ"א ,תשכ"ו
ברוקלין.
האברך מרדכי זאב
שי' הכהן
שלום וברכה!
במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,
בודאי ינהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת .ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה וקיום המצות בהידור.
בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים
מ .שניאורסאהן
בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא בכל יום ,וישמור עליהם מכאן ולהבא ג"כ.
במענה לכתבו  -ימשיך לימודו בישיבתנו במלבורן בהתמדה ושקידה בנגלה וחסידות ,וגם על חבריו שי' ישפיע בכיוון זה  -ויה"ר שכולם
יחדיו ירימו קרן הישיבה למעלה מעלה לטוב להם ולכל אחב"י שי' באווסטרליא .וזכות הרבים מסייעתם.

Notes:
האברך מרדכי זאב שי' :גוטניק ,מלבורן:.
בישיבתנו במלבורן :שנפתחה שם כתת ישיבה גדולה ,כדלעיל אגרת ט'עג ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק כד

ט'שב
]אד"ש תשכ"ז[
יכול לבקש תל' הישיבה שי' בכלל ,אבל לא מאותם הששה שנסעו מכאן בתור שלוחים ובשליחות מיוחדה )ולפלא הספק( לבד באם יהי'
מחוץ לזמני הסדר שלהם לגמרי.

Notes:
מהעתקה .והיא אל מו"ה אבא פליסקין ,ששאל אודות ניצול התל' בישיבה גדולה במלבורן לפעילות:.
שנסעו מכאן בתור שלוחים :למשך שתי שנים ,לבסס את הישיבה במלבורן:.
חלק כד

ט'שכז
ב"ה ,יום השלישי  ,ה' סיון ,ה'תשכ"ז
ברוקלין ,נ.י.
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו...
ובעמדנו בימי סגולה אלה ,אשר התחלתם -
ביום ראש חודש ,בו באו מדבר סיני ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד,
ותיכף למחרתו נאמר לבית יעקב )אלו הנשים ( והוגד לבני ישראל )אלה האנשים( :אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על
כנפי נשרים וגו' ועתה גו' ושמרתם את בריתי )על שמירת התורה ( והייתם לי סגולה מכל העמים גו' ממלכת כהנים וגוי קדוש -
וסיום וחותם ימי הכנה אלה בחמשה בחודש בו
אמרו ישראל ,כולם פה אחד  ,כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע -
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ואמרו חז"ל שבשעה זו שמח בהן הקב"ה ונתן להם תורתו וברכם בשלום,
יהי רצון אשר כל האמור לעיל  -כן יהי' לנו,
ומתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף תקויים בכאו"א הברכה  -בנוסח הידוע  -קבלת התורה בשמחה ובפנימיות
ואין כל אומה ולשון שולטת בהן וכמו שנאמר :ייטב להם ולבניהם עד עולם.
בברכת חג שמח
מ .שניאורסאהן

בת"ח מראש על עשייתו בנוגע למצבת אחי ע"ה ככל הדרוש ובברכת חג שמח...
בודאי יודיע ההוצאות כספיות בזה שהוציא ות"ח.

בסוג הדרישה לש"ב שי' שם  -בסמיכות להזמן שישלח נכון להסבירם שטוב להעתיק לגמרי וכו' .ובאם יסכימו  -לעשות כן.
)לע"ע עכ"פ( אין מקום לנסיעתי מניו יארק לאיזה מקום שהוא.

בברכת מז"ט לשידוך בתו תי' ובברכת חג שמח ולהצלחה רבה בעבוה"ק.
נהניתי לשמוע שמכיר שהוא באקטיוו דיוטי  -שעפ"ז ה"ה במצב דשמחה ומרש נצחון שגור בפיו .וה' יצליחו.

זה עתה נתקבל מכתבו מיום חי סיון ות"ח ת"ח על הבשו"ט .ובנוגע לזמן ומקום חתונת בנו...שי' בשטומו"צ  -מובן שבדורנו לא זו
הדרך "לעמוד" על דרישות וכו'  -כ"א אך ורק בדרך הצעה מנומקת ,וק"ל .וה' יצליח.
הפ"נ שבמכתבו יקרא בעת רצון על הציון הק'.

ז"ע נתקבל המכתב מי"ב סיון.
בנוגע לסברת ביקור באהקת"ו לשנה  -הנה נוסף על ההוצאות )בכסף  -שבטח יוצרכו ללוות ,בזמן ,מרץ( ,בלבול בעניני חינוך הילדים
שי' וכו' וכו' הנה נתוספו עתה אפשרויות לפעולות במלבורן )ובמילא  -גם החובה לבצען(  -והאומנם מותר לנטוש המערכה?

בזמן כתיקונו  -כותב בתכיפות ,ודוקא עתה  -הפסיק הכתיבה!!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ג' סיון ות"ח על תכנו המבש"ט ומחי' לב ונפש.

ז"ע נתקבלו המכ' די' י"א סיון ,ות"ח על הבשו"ט ממבצע התפילין .ויהא ביקור זוג' ובנו שי' באהקת"ו בהצלחה .עליית ת' הישיבה
לשם  -בעתיד.
יום השלישי :ראה שבת )פח ,א( :אוריאן תליתאי כו' .ובר"נ גאון שם .זח"ג רמו ,א.
בו באו :שבת )פו ,ב( .וראה תו"א ר"פ יתרו.
כאיש..אחד :פרש"י יתרו )יט ,ב( ממכילתא שם.
)אלו..האנשים( :שם )יט ,ג(.
למצרים :להעיר משו"ע אה"ע ס"ד ס"י וש"נ .אבל גם להרמב"ם וכו' דאין דין מצרי לאחרי שבא סנחריב ובלבל כו'  -ולהעיר מס'
הלבוש )שם ,שם( :דודאי מיעוטם נשארו במקומותם והוה לי' קבוע וכו'  -היינו רק בדפריש )כפשוטו ,או ע"י גיור  -מדאינו ---------
---------------

Notes:
כללי-פרטי .נדפסה בלקו"ש ח"ח ע'  ,542והושלמה עפ"י צילום האגרת:.
באו מדבר סיני..ממלכת כהנים וגוי קדוש :יתרו יט ,א-ו:.
מחלק בשו"ע בין הגר בארמ"צ או במק"א .ועיין רמב"ם הל' אסו"ב ספי"ב "הפורש מהן להתגייר" .ראה רש"י יבמות טז,
סע"ב )דל' הש"ס דקביעי  -מסייעו נגד התוס' שם( .וי"ל דבנדו"ד גם להתוס' כן הוא ,כיון שנאסר בתור מצרי )ובפרט ד
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)מעשה( המדינה ותושבי'  -צירפם הכתוב לגנאי( .ובזה בטלה קושיית ערה"ש שם סק"כ( .ועפ"ז מובן הא דגם הרמב"ם
אוסר הישיבה בארמ"צ גם בזמה"ז ,אף שטעם האיסור הוא שלא נלמוד ממעשיהם )סהמ"צ מל"ת מו( .ובפרט להרמב"ם בהל'
מלכים )פ"ה ה"ח( ששינה וכתב "שמעשי' מקולקלין" באם היא "בידי עכו"ם" איזו אומה שתהי' ,דמזה מוכח דס"ל דהאיסור
מצד הארץ )ראה מנ"ח מצוה תק( .וי"ל שזהו ע"ד יש מעינות שמגדלין שטופין כו' )במדב"ר פ"כ ,כב( .ורק כבוש רבים דנעשה
"כארץ ישראל" משנה זה .ולכן התיר )שם( רק בכבוש "מלך ישראל ע"פ ב"ד" .אלא שעפ"ז צע"ק דברי הגמי"י שם ,ועוד.
ויל"ע בברכ"י ובספרים שצויינו באוצר הפוסקים )שם( .ועיין פע"ח ש"ח פ"ג .ס' הלקוטים ר"פ תצא ועוד .ואכ"מ:.
ואשא..נשרים :בשנים :מפוזרים היו ולשעה קלה נקבצו כולם; לאח"כ באו למחוז חפצם לפי שעה )רש"י שמות יט ,ד .יב ,לז.
ממכילתא שם(:.
על שמירת התורה :פרש"י יתרו )יט ,ה(:.
כולם פה אחד :פדר"א פמ"א:.
ואמרו חז"ל :דרך ארץ זוטא ר"פ השלום:.
בנוסח הידוע :הובא כו"כ פעמים במכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר:.
בשמחה ובפנימיות :להעיר משבת קל ,א .דברים ה ,ד .פסחים סח ,ב .פס"ד בשו"ע )אדה"ז סתצ"ד סי"ח( :ולשמוח בו כו'
אינו דומה לשאר יו"ט ושבתות:.
:-----------------------להעיר משו"ע..ואכ"מ :ראה לקו"ש חי"ט ע'  171ואילך:.
ואשא אתכם על כנפי נשרים וגו' :ראה שיחת ש"פ בהעלותך תשכ"ז:.
כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע :משפטים כד ,ז:.
ואין כל אומה ולשון שולטת בהן :להעיר מע"ז )ב ,ב( שהחזיר ה' התורה על "כל אומה ולשון" ולא קיבלוה:.
ואין..עולם :ע"ז ה ,סע"א .וראה הל' תשובה להרמב"ם )פ"ט ,ה"ב( :דמפני זה נתאוו כל ישראל לימות המשיח כדי שינוחו
ממלכיות כו' לעסוק בתומ"צ כהוגן כו' וירבו בחכמה כו' .ועייג"כ שם סוף הל' מלכים:.
:-----------------------וכמו שנאמר :ואתחנן ה ,כו:.
בת"ח מראש :כתי"ק בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מו"ה יהודה שמוטקין:.
אגרות נוספות אליו  -לעיל ט'סג ,ובהנסמן בהערות שם:.
מצבת אחי ע"ה :הוו"ח אי"א נו"מ ובעל מדות וכו' ישראל ארי' ליב  -שמ"כ בעיה"ק צפת:.
בסוג הדרישה :כתי"ק בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מוהרש"י זוין .אגרות נוספות אליו  -לעיל ט'לג ,ובהנסמן
בהערות שם:.
להעתיק לגמרי :מרוסיה ,ולא להסתפק בבקשת רשיון ביקור בארה"ק:.
לע"ע עכ"פ :מענה להזמנה ,שיבוא הרבי לבקר בארה"ק .ראה גם לעיל אגרת ט'קסא:.
לקמן ט'שמב:.
באקטיוו דיוטי :שירות בפועל:.
דשמחה ומרש נצחון שגור בפיו :ראה סה"ש תש"ה ע'  .95 .3סה"מ תש"י ע' :.191 .401
ז"ע נתקבל המכתב :קטע זה נדפס ב"ספר השליחות" )כפ"ח ,תשמ"ז( ע' :.323
בזמן כתיקונו :נכתב בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מו"ה אברהם יצחק שי' ששונקין .נדפסה ב"התקשרות" חוב'
צד ע'  .11אגרת נוספת אליו  -לעיל ט'רפד:.
מאשר הנני קבלת מכתבו :הוספה בתחילת האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל מו"ה משה צבי הלוי סגל ,ירות"ו .אגרת
נוספת אליו  -לעיל חי"ג ד'תרי"ב .לקמן ט'שדמ:.
ז"ע נתקבלו :כתי"ק בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח )אחרי י"א סיון( אל מו"ה חיים הלוי בנימיני ,בעת שהותו
בברזיל .אגרת נוספת אליו  -לעיל חי"ט ז'רסג:.
ממבצע התפילין :בהתוועדות ש"פ במדבר ,מברכים החודש סיון ,יומיים לפני פרוץ המלחמה ,דיבר הרבי שיחה מיוחדת אודות
המצב באה"ק ,ותוכנה::
כשהקב"ה מנהיג מלחמה :א( מתבטל האויב לגמרי .ב( "לא נפקד ממנו איש" שכולם נשארים בשלימות:.
והסגולה לזה היא מצות תפילין ,שעלי' איתא בגמרא :א( "כל המניח תפילין מאריך ימים" )מנחות מד ,סע"א( .ב( "וראו כל
עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך כו' אלו תפילין שבראש" )ברכות ו ,א .וש"נ(:.
ולכן ,המשיך הרבי ואמר :א( כאשר אלו שנמצאים בצבא יניחו תפילין ,הם יטילו בזה פחד על כל שונאי ישראל ויחסכו את
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המלחמה .ב( כל יהודי שיניח תפילין לזכותם של אנשי הצבא ,יעזור להם בזה לאריכות ימים ושפחדם יפול על כל העמים
מסביב:.
מיד בצאת השבת פורסם הדבר באה"ק ובכל רחבי תבל ,וכך התחיל "מבצע תפילין":.
ת' הישיבה :תלמידי הישיבה "מחנה ישראל" בעיר פטרופוליס ,ברזיל ,שיסד הר"ח בנימיני בשנת תשכ"ד בברכתו ועידודו של
הרבי .הם ארגנו "מבצע תפילין" ,ע"י הדפסת דף הסברה וע"י ביקורי בית )"בכרם חב"ד" גליון  ,61טבת תשכ"ח(:.
חלק כד

ט'שמח
ב"ה ,שלהי תמוז ,ה'תשכ"ז
ברוקלין ,נ.י.
תלמידי הישיבה הגדולה מלבורן ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
נתקבל הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק'.
בבואנו מימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז ,בו יצא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל ממאסרו במדינת מולדתו ,שהי'
חבוש שם בעד עבודתו הכבירה להחזקת והפצת התורה והמצוה ,למרות רדיפת הדת שהיתה שם אז במרום שיאה.
ובחסדי השי"ת יצא בנצחון ,שהרי אלה שאסרוהו הם ששיחררוהו.
וכמו שכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר ,היתה גאולתו לא רק גאולה פרטית כי אם גאולה ונצחון לכל עניני היהדות ,שלכן יום סגולה הוא לכל בני
ובנות ישראל באשר הם שם ,ובפרט  -לאלה ההולכים בדרכיו ומשתתפים בפעולותיו ומוסדותיו.
ואם בכל שנה ושנה כך ,על אחת כמה וכמה בשנה זו ,שהיא שנת הארבעים לגאולתו ,וכידוע הוראת חכמינו ז"ל שתקופת ארבעים שנה
מוסיפה הבנה בעומק דעת הרב וכו'.
וכמו כל ענין של זכרון בתורה וביהדות ,הכוונה היא שהזכרון יעורר את המעשה בפועל ברוח הימים הנזכרים והנעשים ,ובנוגע לחג
הגאולה ההוראה והמסקנה המידית היא ,שאם במדינה ההיא ובזמן ההוא ובתנאים ההם יכול יהודי לעשות ולפעול בעד החזקת והפצת
התורה והמצות ,מכש"כ וק"ו במדינות ובתנאים נוחים וטובים שלא בערך.
ויהי רצון שיעשה כל אחד ואחת מאתנו ,בתוך כל אחב"י שי' ,בכל האמור מתוך שמחה וטוב לבב.
בברכה לבשורות טובות מהתמדתם הרבה בלימוד הנגלה והחסידות והצלחתם בזה ובכלל
מ .שניאורסאהן

בברכה לבשו"ט מההצלחה בעבוה"ק בהפצת המעינות והיהדות בכלל  -במרץ וזרירזות המתאימים.

מאשר אני קבלת מכתבה מי"ח בסיון ,ות"ח על הבשורה טובה שבו ,ויהי רצון אשר מכאן ולהבא תבשר אך טוב ,בטוב הנראה והנלגה.
כיון שנכנסנו בחודש הגאולה ,בודאי ידועה לה פרשת חג הגאולה די"ב-י"ג תמוז...
ובודאי תציין גם היא את חג הגאולה הבע"ל באופן המתאים להאמור ,ויהי רצון שתעשה מתוך שמחה וטוב לבב.
בברכת חג הגאולה.

Notes:
נדפסה בלקו"ש ח"ח ע'  ,833והושלמה ע"פ צילום האגרת שנדפס ב"איי המלך" ע' נו:.
נוסח דומה נשלח גם בג' תמוז ,ונדפס בלקו"ש חל"ג ע' :.282
וכמו שכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר :אג"ק שלו ח"ב אגרת שפו:.
שנת הארבעים :ראה גם לעיל אגרת ט'שלג ,ובהנסמן בהערות שם:.
הוראת חכמינו ז"ל :ע"ז ה ,רע"ב:.
הימים הנזכרים והנעשים :ראה גם לעיל אגרת ט'רסז הערה ד"ה הימים האלה:.
בברכה לבשו"ט :כתי"ק בשולי האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח אל צעירי אגודת חב"ד פתח תקוה:.
מאשר..חג הגאולה :התחלה וסיום של האגרת הקודמת ,בטופס הנשלח בג' תמוז:.
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פייגלין
חלק ג

תקמה
ב"ה ,כ"ד מר-חשון ,ה'תש"י
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורב"צ שי'
שו"ב
שלום וברכה!
באתי בזה לאשר קבלת מכתביו מיום ב' מ"ח ומיום ה' נח והיום נתקבלו ג"כ קו הספרים כן גם הליט' אחת.
בחבילה בפ"ע נשלח לו מפתח מאמרי כ"ק אדנ"ע שהו"ל לכ"ף חשון ג' עקז' א' בשבילו ושנים למכירה .להרמ"פ שי' נשלח בפ"ע
ובטח יודיע מקבלתם וכן בכלל מהנעשה בהפצה.
בטח יש אצלם שיעור ללימוד דא"ח של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א נשיא דור זה.
ובמילא על ידו כל ההמשכות )שלכן גם הבשר נמשך ע"י מרע"ה( ומבואר בכ"מ שהצינור לכל ההמשכות היא התורה ועפמרז"ל
שבאורייתא ברא עלמא ובאורייתא אתקיים עלמא ויעויין במאמר ח"י אלול תש"ט.
בפ"ש כל החבורה תח'
הרב מנחם שניאורסאהן

Notes:
מהעתק המזכירות:.
מהורב"צ :ווילשנסקי .אגרות נוספות אליו -לעיל תלז ,ובהנסמן בהערות שם:.
קו הספרים ...אחת 601$ :ולי"ש אחת:.
הרמ"פ :ה"ר משה פייגלין:.
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ווילשנסקי
חלק ג

תלז
ב"ה ,כ' טבת ,תש"ט
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורב"צ שי'
שו"ב
שלום וברכה!
א( מכתבו מג' טבת נתקבל ומוסג"פ קונט' לכד"ט ,מכתב כ"ק מו"ח אד"ש ומכ' מחנה ישראל ובאשר הוא דבר השייך לכל נפש בודאי
ישתדלו בזה באופן המתאים לרבים.
ב( ע"ד הקבלה למר האמער אראה אחרי הש"ק.
ג( בודאי יכניס נפנה הנקבץ ,כמש"כ במכתבו ,להרב"ג שי' והוא יודיע תיכף לכאן.
ד( מעורר במכ' כ"ק מו"ח אד"ש )ע"ד מדע יודע ידוע( אבל אינו מבאר מה שהוקשה לו בזה וכשיודיעני אכתוב מה שלפענ"ד ומה
שעמד על מה דמשמע שם שמדע הוא עצמות הכוונה לפענ"ד" :עולם השכל" עצמותו ומהותו הוא שכל היינו שכל קודם שבא באיזה
ציור שיהי' ולכן הוא נמצא בהעלם עכ"פ וחודר כ"ד שבעולם ההוא גם מדריגה היותר אחרונה  -הבכן ידוע .וכידוע דאף דעצם אינו
מתחלק אבל נמצא הוא בכל חלק של הדבר אף היותר אחרון .ובדוגמא המובאת בכ"מ דשמן נמצא בכ"ד .ועצם כשהוא שייך ה"ז דוקא
להעצם שבשאר הדברים ששייך אליהם .השתל' הכתרים זמ"ז .וזהו ג"כ השייכות דמדע דוקא לעצומ"ה.
איני כותב בזה יותר כי כנ"ל אי ברור אצלי לאיזה ענין מתכוון וואס קוועצט דא ולבירור אחכה.
בפ"ש כל הועד
הרב מנחם שניאורסאהן
שוב ראיתי דשואל ג"כ לתוכן המענה במכ' הנ"ל .ובקיצור :הסדר ,מלמעלמ"ט ,הוא מדע יודע ידוע  -כמ"ש במכ' שם  -וראה בפרדס
הנסמן בהערותי שזהו כח"ב  -והנה בתניא רפ"ב החידוש דקמ"ל הוא א( דיש נפש נוספת בבנ"י ,ב( ושנמשכה למטה מחכ' ית' ולכן
מתחיל בהוא המדע שזהו פשוט וזהו התחלת ההמשכה ואח"כ הוא היודע  -נשמה  -שזהו החידוש וזהו סוף ההמשכה .בפ"ד הפשיטות
הוא מציאות התורה והחידוש הוא מעלת התורה על הנר"נ שהיא מתאחדת עם המדע ולכן מתחיל בהוא היודע שזהו הפשוט והתחלת
ענין ההתאחדות ומסיים בהוא המדע שזהו החידוש וסיום ענין ההתאחדות.
ועפי"ז מיושב גם בתניא פכ"ג וספמ"ח.
ועיין היטב פמ"ב ח"ב פ"ז ופ"ט בהג"ה.

Notes:
מהעתק המזכירות:.
מהורב"צ :ווילשנסקי .אגרות נוספות אליו -לעיל ח"ב רפו .רפט .לקמן תצד .תצז:.
תקמה:.
מכתב כ"ק מו"ח :ע"ד חלוקת הש"ס .ראה לעיל אגרת תלד:.
נפנה :מעמד:.
להרב"ג שי' :לה"ר בנימין גורודצקי:.
במכ' ...ידוע :אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ד אגרת א'א ,שמבאר טעם שינוי לשונו הק' בתניא פ"ד  -הוא היודע והוא
המדע ,ובפ"ב  -הוא המדע והוא היודע:.
בהערותי :המועתקות בשוה"ג שם:.
חלק ג

תצז
ב"ה ,ד' תמוז ,תש"ט
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורב"צ שי'

- 188 -

אוסטראליא איז נישט אנדערש
שלום וברכה!
מכתבי הארוך ודאי קבל כבר ויאשר קבלתו.
ועל של עתה באתי להסג"פ לחג הגאולה והוא לזכות בו את הרבים.
כן מוסג"פ מכתב ממחנ"י ובטח יעשה בזה ככל הנצרך ובאופן המתאים בנוגע לכל אנ"ש שבמחנו.
ואחרון חביב מוסג"פ מכתב מועד המעמד ,ואף שלזרזו מצדי בזה בל"ס אך למותר בכ"ז עפמרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין הנני עושה
גם את זה.
ידוע בדא"ח בכ"מ גודל המעלה בזה שהמצות הם בגשמיות דוקא ,אבל אחכ"ז אין לשכח שהתכלית הוא הרוחניות )ראה לקו"ת ר"פ
שמיני( ,וה"ה באומנות כת"ר שסו"ס צריך להשתדל במילת ערלת לבב הנמצאים בסביבתו וכמבואר באגה"ק ס"ד ועייג"כ סוף המאמר
שבקונטרס המוסג"פ.
בפ"ש כהדו"ש
הרב מנחם שניאורסאהן
נא למסור מכ' המוסג"פ לש"ב וכו' מהר"א קליו"ג ות"ח על הטרחא ,למפרע.

Notes:
מהעתק המזכירות:.
מהורב"צ :ווילשנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל תלז ,ובהנסמן בהערות שם:.
מכתבי הארוך :דלעיל תצד:.
מכתב ממחנ"י :נספח לאגרת תצט דלקמן:.
סוף המאמר :סה"מ תש"ט ע' ) 591שם המציין לאגה"ק הנ"ל(:.
למסור מכ' :שלפנ"ז:.
חלק ט

ב'תתפח
ב"ה ,אדר"ח אלול ,תשי"ד
ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר
בצלאל שי'
שלום וברכה!
ת"ח על מכתבו שהותחל הענין דאגודת נשי ובנות חב"ד לזוז ממקומו ויה"ר שיהי' שינוי עיקרי ביחס נשי אנ"ש לכל הענין ושכדי שיהי' כן
צריך כנראה שיעשה שינוי עיקרי ביחס אנשי חב"ד להענין שכנראה עדיין לא הונח )אפגעלייגט( אצלם נחיצות הדבר ,ואף שכבר רואים
במוחש אלא שגם זה הוא מההעלם והסתר דחשך כפול ומכופל דדורנו זה ,ויה"ר שבפרט בחדש רחמים זה שהמלך מה"מ הקב"ה
נמצא בשדה ,הנה מציאות בשדה תפעול אפילו על אלו הנמצאים בשדה להגיש את בקשתם להמלך ובמילא למילוי בקשתם.
מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכים ח' אלול תשי"א אשר תוכנו בכל השנים ובכל השנה זמנו הוא ובטח יפרסמו באופן המתאים.
בברכת כוח"ט.

Notes:
מוה"ר בצלאל :ווילשנסקי .אגרות נוספות אליו  -לעיל ב'תרנ ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יב

ד'קיג
ב"ה ,י"ד שבט ,תשט"ז
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ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה רפאל
שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מי"א שבט והקודם לו עם המוסגר בהם.
ת"ח על כתבו בפרטיות לפ"ע אודות יום ההילולא וקיצור הנאומים ,ואף שאינו מזכיר עד"ז הנה בטח גם נשי ובנות חב"ד במסגרת שלהן
הדגישו ענין יום זה באופן המתאים לארגונן ,וכן נעשה עד"ז בהת"ת-ות ,ובטח אם הי' נדפס מה במכ"ע ,ישלח לכאן קטעים ,ות"ח...
בודאי ידוע לו שישנם עתה מכונות קליטה ,וכמדומה שבהיותו כאן ראה אותם ,ונהגו אנ"ש בזמן האחרון ,להקליט את ההתועדות
ולשלוח לכאן העתקה אחת  -וכמובן להשאיר גם אצלם העתקה בכדי לנצלה בהזדמנויות שונות לחידוש )אפפרישען( ההתעוררות וכו'
שעמדו בה בעת ההתועדות ,ומהנכון הי' שיתענין אם אפשר למצוא מכונה כזו בפאריז והוצאות הכרוכות בזה.
בברכה לבשו"ט בענינים הכללים ובעניניו הפרטים.

Notes:
מו"ה רפאל שי' :ווילשנסקי ,פריז:.
חלק כב

ח'רכז
ב"ה ,כ"ט תשרי ,תשכ"ב
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה בצלאל שי'
שלום וברכה!
 ...להערתו בל' ס' יצירה שבתיקון ליל שבועות )שהוא רק התחלת הס' וסיומו( בס"י הנדפס בפ"ע ובמילואו  -הל' הוא :ג' ראיות
טובות עין בושת עין טובה ועין נאמנת ג' רעות ללשון דבור רע והמלשין והמדבר אחד בפה ואחד בלב ג' טובות ללשון שתיקה ושמירת
הלשון ודבור אמת.
ולולא דמסתפינא הייתי מנהיג לומר כן בתיקון ל"ש.

Notes:
מו"ה בצלאל :ווילשנסקי ,סידני .אגרות נוספות אליו  -לעיל חט"ז ה'תתקב ,ובהנסמן בהערות שם:.
להערתו :ראה גם לקו"ש חכ"ח ע' :.513
ל"ש :ליל שבועות:.
ח'רכח:
כללי פרטי ,ונשלח לכמה בתאריכים שונים מכ"ח תשרי עד ט"ו מ"ח .ונדפס בלקו"ש ח"ב ע' :.856
מאמר רבנו הזקן :שיחת שבת בראשית תש"ה )ס' המאמרים תש"ט ע' פב(:.
ובתורתו שם :שיחת י"ד תשרי השי"ת )ס' המאמרים תשי"א ע' נט(:.
ופתח ..העולם :ראה ב"ר רפ"ג :האורה נבראת תחלה .וראה ס' הבהיר טז:.
מתורת הבעש"ט :ראה כתר ש"ט )ו ,ד ]בהוצאת קה"ת :יא ,א[( :הקשה הה"מ בשם הבעש"ט וכו' .וראה זח"א רסד ,א.
ז"ח רות פה ,ב:.
צופה ומביט :חגיגה יב ,א:.
דעהו :ראה ב"ר פ"ג ,ו :הבדילו לו:.
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אברמסון
חלק ג

תקמ
ב"ה ,ח' מר-חשון ,התש"י
הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'
מהור"א שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מכ"ו תשרי:
הנה איני יודע מהידורים מיוחדים בעשית מקוה שרק אנ"ש מקפידים עליהם ,כי איני בקי במנהג אחרים בזה.
כתבתי עד"ז להרה"ג וכו' מהו"ר יעקב שי' לנדא שהוא התעסק בעשית המקוה ברוסטוב בהוראות כ"ק אדמו"ר נ"ע ואם יודיעני איזה
חדשות בזה כמובן אודיענו .ובטח למותר להודיע שמדקדקים שהבור של מי גשמים עצמו יהי' בו תמיד שיעור מרווח של מ"ס .נקב
ההשקה יהי' בו למעלה משיעור זה .המקוה שטובלין בה תהי' מושקת בעת הטבילה להבור .הסילונות שבהם הולכים מי הגשמים
להבור לא יהיו כפופים ,ומש"כ כת"ר במכתבו "הוצאת מי הבור ע"י פאמפע" לפענ"ד אינו נכון כי לא נתקבל אצלנו היתר החת"ס בזה,
להכשיר בתחילה את המקוה ע"י השקה להבור ואח"כ להוריק הבור ולמלאותו ולהכשירו ע"י השקה להמקוה) ,ואולי כוונת כת"ר שאח"כ
יחכו עד שיתקבצו מי גשמים להבור עוה"פ( .וידוע שמשתדלים לצאת בעשית מקוה ידי כמה וכמה דעות.
ובתור הערה כשבאה אשה קצרת קומה לטבול מוציאים חלק ממי המקוה כמובן רק מהיתר על שיעור מרווח ולכן בכמה מקומות מעמידים
הפאמפע לא במקוה שטובלין בה אלא במקום כנוס מים המחובר למקוה ע"י נקב ואז צריך להזהיר שלא יוציאו המים היינו שלא תעבוד
הפאמפע בעת הטבילה כי עי"ז נעשו המים זוחלין כמובן.
הק"ן נתקבלו במועדם.
ואחתום בפ"ש כב"ב יחיו באיחולי כט"ס
מ .שניאורסאהן

Notes:
מצילום האגרת:.
מהור"א :אברמסון .אגרת נוספת אליו -לקמן תקמז*:.
כתבתי עד"ז ...לנדא :באגרת שלפנ"ז:.
היתר החת"ס :חיו"ד סי' ריב:.
חלק יד

ד'תתקנד
ב"ה ,י"ט כסלו ,תשי"ז
ברוקלין.
הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו'
מו"ה שניאור חיים שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מב' כסלו שז"ע נתקבל ,בו כותב פרטי ההצעה למשרת רבנות בעיר אדעלאיד ,ושואל חוות דעתי בזה.
ואודה ,אשר איני רואה מקום לספק ושאלה בדבר  -לפשיטות הענין ,אשר צריך הוא להשתדל בכל עוז ,אף שכמובן באופן המתאים,
לקבל המשרה כיוון שהסכימו להתנאים בהנוגע לתיקון ושיפור ענינים הקשורים בדת .וקרוב לודאי שהסכמתם בזה תלוי' בקבלתו את
המשרה .וניכר גם כן מהמכתב שקבלתי מהם שזה בזה תליא ,ובפרט ,שאפילו אם היו הענינים על תלם בלא"ה  -בהנוגע לבנינים
וכיו"ב  -חלק היפה הוא משרה כהאמור ,שתקוה קרובה לודאי שיוכל לקרב בני קהלתו לאבינו שבשמים לתורתו ומצותיו ,אשר זהו
תפקידו העיקרי והפנימי של כאו"א מבני ישראל קירוב לבב עצמו ולבב בנ"י להקב"ה ,וכמאמר המשנה אני נבראתי לשמש את קוני.
וכידוע פתגם חסידים הראשונים חסידי רבנו הזקן בעל השמחה הסדר בתורה הוא ג"כ תורה ,ובסדר המצות נכתבה לראשונה מצות פרו
ורבו וענינה ,א איד דארף מאכען נאך א אידן.
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ומה שכותב בנוגע חינוך ילידיהם שיחיו  -בטח גם זה יוכל להסתדר ,שהרי אי אפשר שעשייתו מצותו של בורא העולם ונותן התורה
יפחית בענין עיקרי כחינוך הבנים והבנות ,ולדעתי גם אין כדאי הדיחוי עד לימי הפסח שמזכיר במכתבו ,שהרי כל יומא ויומא צ"ל עביד
עבידתי' ,ואף שכמובן החפזון יכול להחליש הפרעסטיזש ,בטח יש למצוא דרך הממוצע ,אף שבכלל אם אנשי הקהלה עומדים
בהתעוררות אין כדאי לאחר בהנוגע לפועל ,ואדרבה צריך לנצל זה ,ומי יודע מה יולד יום ,ומהנכון ג"כ שכיון שהסכימו לבנין מקוה ,הרי
אם אפילו תתעכב ביאתו בפועל לשם  -איזה זמן ,צריך להתחיל בבנין זה בהקדם ובטענה שדורש בנין זה כמה שבועות ואפשר גם
חדשים.
שמח אני להזדמנות זו לענות על מכתבו ביום זכאי זה ,והרי הכל בהשגחה פרטית ,ובפרט ע"פ תורת החסידות ,ויה"ר שזכות יומא דא
יעמוד לו ולכל אשר לו בכל המצטרך ,ובזה גם למילוי תפקידו האמיתי מתוך שמחה והצלחה.
בברכת חג הגאולה ופ"ש כל אנ"ש שי' אשר במחנו הט' ,ואביו חורגו הרה"ג והרה"ח שליט"א בראשם.
נ .ב.
מוסג"פ קונטרס שהו"ל ,ובודאי יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

Notes:
מו"ה שניאור חיים שי' גונטיק ,סידני:.
ואביו ...והרה"ח :מו"ה אשר אברמסון:.
חלק יט

ז'שסב
ב"ה ,י"ג תמוז ,תש"כ
ברוקלין.
הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
רב פעלים מו"ה אשר שי'
שלום וברכה!
לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מח' תמוז ,בו כותב ר"פ מפעולותיו בקדש בשיעורי לימוד ובחינוך על טהרת הקדש.
ותקותי חזקה אף שאינו מזכיר עד"ז ,שעושה ככל יכולתו גם בהפצת הלימוד דהלכות הצריכות בכל החוגים ובכל הגילים ,שהרי רואים
במוחש עד כמה חסרה הידיעה דוקא בהלכות אלו ולא רק בהנוגע למנהג חומרא והידור מצוה ,כ"א להמצוה עצמה ,ולאו דוקא מצוה
דרבנן ,כ"א גם וכו' ,ועד לאופן הכי מבהיל .ואם בזמן רבנו הזקן הרעישו ע"ד לימוד הלכות אלו ,וכנראה גם מההקדמה לשו"ע רבנו
הזקן ,עאכו"כ בתקופתנו זו ובמדינות האלו ,וק"ל .והרי באתרי' נקל עוד לפעול בזה .וכידוע המשל שזריעה ונטיעה בקרקע בתולה אין
דורשת עבודה ויגיעה לעקור זמורות זרות וכו'.
ובבואנו ז"ע מימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז ,שמסר נפשו בעל הגאולה והשמחה ,על כגון דא ,אף שבדרך הטבע לא הי' נראה כל מקום
להצלחה ,במלחמה נגד משטר אדיר כ"כ ,ובכל זה עשו פעלו וסו"ס ראו פירות הכי טובים ,ועתה רואים גם פרי פירות.
ועאכו"כ כשנמצאים בארץ חירות ] [...ובתקופה שהשעה דורשת ,בוא ועשה .ויהי רצון שינצל כל האפשריות והכחות שניתנו לו
במילואן ,ויעשה זה מתוך שמחה וטוב לבב  -שגם זה יוסיף בהצלחה בהנוגע לפועל.
בברכה לבשו"ט בכל האמור
מ .שניאורסאהן

Notes:
מו"ה אשר :אברמסון ,סידני .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ח ב'שי ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק כ

ז'תקעג
ב"ה ,כ' שבט ,תשכ"א
ברוקלין.
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הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אשר שי'
שלום וברכה!
במענה למכתבו מר"ה לאילנות.
בעת רצון יזכירו את האברך...שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,מתאים לתוכן כתבו ,ויהי רצון שיבשר
טוב בזה.
בשאלתו בשם מנדב  -הרוצה לכתוב בצוואה שלו ,שלאחרי מאה ועשרים שנה יותן רכושו למוסד באה"ק ת"ו ,שיבנה שם בנין למקום
תורה על שמו ודבני משפחתו ,ושואל לשם המוסד בפרטיות ובאנגלית.
והנה בכלל ,כיון שזמן מסירת הרכוש אינו ברור  -ויהי רצון שיאריכו הנ"ל ימים ושנים טובות  -מסובך לקרות בשם מוסד וככתבו
"בפרטיות" ,עוד נקודה בדבר ,שתתעורר שאלה ע"ד אופן העברת הרכוש לשם ,באם יורשם שם מוסד הנמצא באה"ק ת"ו ,ופשוט ונוח
הרבה יותר ,באם ירשמו הרכוש על שם מוסד הנמצא בחו"ל ויש לו מחלקות ושטח עבודה ופעילה באה"ק ת"ו )ובהוספה בצוואה
שהרכוש ניתן במיוחד לבנות בו מקום תורה באה"ק ת"ו( .ובאם תתקבל סברא האמורה ורוצה לעשות זה ,הנה יורשם זה על שם
המרכז לעניני חינוך וכיו"ב ובהוספת תנאים האמורים.
כן עוד דרך בזה ,שירשום זה על שם סניף המרכז אשר באויסטראלי באם יש לו מעמד רשמי שם .ויהי' הסניף בתור ב"כ של המרכז
דכאן ,עד"ז אפשר שיעשה הדבר גם ]ב[אמצעות הישיבה או בית רבקה ,אלא שאז האפשריות מצומצמת יותר כיון שבטח ישיבה אין
ברשותה לבנות בי"ס לנערות וכן בית רבקה בהנוגע לנערים ,משא"כ מרכז שיש בתכניתו שני הענינים גם יחד.
באם לאיזה סיבה שתהי' רוצה דוקא להכתיב בצוואה שם מוסד בארה"ק ת"ו ,אפשר להכתיב ועד הרוחני דכפר חב"ד בראשיתו של
הרב דכפר חב"ד.
]הוספתי התיבה רוחני ,בכדי שלא תהי' אפשריות לקחת הרכוש לפרעון חובות הכפר באם שיהיו אז[ ,או הנהלת בית רבקה אשר בכפר
חב"ד.
בכבוד וברכה.
מ .שניאורסאהן
נ.ב.
בהנוגע לנסיעת כת"ר שי' ,כבר מלתי אמורה שאין דעתי נוחה כלל  -לעבור קו התאריך באמצע ימי הספירה ,כי אף שמצד הדין דעתי
ברורה ,שבהנוגע לחג השבועות תלוי אך ורק במספר הימים ,ומספר זה מסור לכל אחד ואחד  -ובמילא העובר את קו התאריך אין לו
להתחשב כלל בזמן חגיגת חג השבועות דבנ"י למקום שם בא ,כ"א לחוג אותו ביום החמישים למספרו הוא ]שאז הוא משונה ביום אחד
מחגיגת היהודים דרי המקום  -כמובן באם לא יעבור קו התאריך בכיוון הפכי באמצע ימי הספירה[ וכנ"ל דעתי ברורה בהאמור  -אבל
בכ"ז תמיהא מילתא ביותר ]ובפרט שלדעתי החילוק הוא  -מן התורה[ שלכן יש להשתמט מלהכנס בהנ"ל ככל האפשרי.

Notes:
מו"ה אשר :אברמסון ,סידני .אגרות נוספות אליו  -לעיל ז'תקמג ,ובהנסמן בהערות שם:.
כבר מלתי אמורה :לעיל שם ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק כד

ט'קמד
ב"ה ,כ"ו אייר ה'תשכ"ו
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'
מוה"ר אשר שי' אברמסון
שלום וברכה!
במענה למכתבו מי"ב אייר ,עם המצורף אליו ,בו שואל חוות דעתי בנוגע לימוד שקוראים general religious and moral
 educationשהנהיגה הממשלה ,ובזה שתי שאלות:
א .אם לימוד זה מזיק לנפשות ילדי ישראל?
ב .ואם מחוייבים ע"פ הלכה לבא במשפט בזה?
א .מובן שלימוד זה )כפי המבואר בחוברת המצורפת( איסורו בכלל בדברי המורה הגדול הוא הרמב"ם ביד החזקה שלו ,הלכות ע"ז
פרק שני  ,ואיסורו  -איסור מן התורה,
על פי פסק הדין הידוע ,אשר נוצרים הם עובדי עבודה זרה.
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מזה מובן שלא רק שהלימוד מזיק לילדי ישראל ,כי אם עוד שהוא ענין בהלכות עבודה זרה ,שאפילו אביזרייהו שלהם חמורים ביותר,
ועל אחת כמה וכמה איסור ממש.
ב .מהאמור מסקנה מידית אשר מחוייבים על פי ההלכה לבוא במשפט בזה ,ולעשות ככל האפשרי ,בכל הדרכים החוקיים לבטל גזירה
האמורה .ובודאי כשיסבירו המצב לאמתתו ובתוקף הדרוש ,תקובל הטענה ,כיון שהענין נוגע ברגש הדתי ואמונת איתן של עמנו בני
ישראל ,עליהם מסרו נפשם במשך כל הדורות ,עד אשר כל עמי הארץ ,וביחוד העמים הנאורים בארצות דמוקראטיות ,הכירו שאין
להכריח את בני עם ישראל לעבור על דתם ח"ו ,ואפילו לא לנגשם ולהצר עליהם ולהקשות להם קיום שמירת דתם.
לפשיטות הדבר ולדחיפת הענין ,אסתפק בשורות אלו המעטות בכמות לפי ערך הענין.
בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור
מ .שניאורסאהן

Notes:
נדפסה בלקו"ש חל"ז ע'  ,891והושלמה ע"פ העתקה:.
מוה"ר אשר שי' אברמסון :סידני .אגרות נוספות אליו לעיל חכ"א ז'תתג ,ובהנסמן בהערות שם:.
 :general religious and moral educationחינוך כללי ,דתי ומורלי .פרק שני :הלכה ב:.
פסק הדין הידוע :רמב"ם הל' ע"ז פ"ט ה"ד .פיה"מ )הוצאת קאפאח( לע"ז פ"א מ"ג:.
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פליסקין
חלק י

ג'נז
ב"ה ,כ"ו מ"ח ,תשט"ו
ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ישראל
אבא שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מי"ט מ"ח .הנה נהניתי ממ"ש אודות התפתחות עניני הישיבה ונקודה נוספת בזה והיא עיקרית שצריך שבנין הישיבה
יהי' מקום מרכזי לכל עניני יהדות על טהרת הקדש מוארה במאור שבתורה זוהי תורת החסידות ,ולאו דוקא עניני הישיבה .היינו ששם
ילמדו כל השיעורים ויעוררו הבאים ע"ד ענינים של יר"ש .יתאספו שם לעתים הדרושים לדון ע"ד עסקי צבור הקשורים ביר"ש שונים כו'
וכו' .ובודאי ובפשיטות שיערכו בבנין זה התועדות של אנ"ש ואפילו של אלו שלע"ע אינם בתוככי עדת אנ"ש בימי סגולה דחדש כסלו יו"ד
וי"ט כסלו חדש הגאולה ובודאי יהי' בהצלחה.
מ"ש אודות בתו רבקה תחי' באיזה אופן תשפיע על חבירותי' הנה בטח כמחונכת מבית חסידותי יש לה ידיעות כאלו שאינן ידועות לחלק
מחברותי' .כן בטח ישנן ילדות שהן צעירות ממנה ובמילא יש מקום להשפעת]ה[ עליהן גם בעניני יהדות בכלל.
ובהתבוננות המתאימה אקווה שיורה אותה הענינים והדרכים בזה והשי"ת יצליחו.
בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

Notes:
מוה"ר ישראל אבא שי' :פליסקין .אגרות נוספות אליו  -לעיל ח"ה א'שכו ,ובהנסמן בהערות שם:.
הישיבה יהי' מקום מרכזי :ראה גם לעיל ב'תתר ,ובהנסמן בהערות שם:.
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***
חלק יח

ו'תתיט
]י"ט ניסן תשי"ט[
 ...במ"ש אודות הספר שניתן לתלמידה אחת ,ותוכן הספר הדהים אותו כו'  -בודאי באופן המתאים רואים שלא יכנסו ספרים כאלה
בתוככי ד' אמות של כל התלמידים-ות שי' אלא שצריך ענין זה להעשות באופן שלא לגרות את התאבון של הנ"ל ,מתאים למ"ש מים
גנובים ימתקו .ולכן יתייעץ באופן המתאים עם סגל המורים-ות שי' והרי נאמר ותשועה ברוב יועץ.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' :.304
חלק ח

ב'תרכ
ב"ה ,כ"ז ניסן ,תשי"ד
ברוקלין.
האברך הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה חיים שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו בו מודיע אודות האסיפות של הבאי-סקאוט שמתקיימים בכותלי הישיבה ובמילא יכולים מורי הישיבה להשפיע עליהם
במדה חשובה ולהתפלל עמהם וכו' ושואל דעתי אם להמשיך בזה.
הנה בכלל נכון הדבר ובלבד ובודאי אין נעשים באסיפתם בכותלי הישיבה ענינים שלא כדבעי ,ואצ"ל שאין נעשים ענינים היפך השולחן
ערוך.
אינו כותב במכתבו אם אין בזה ענין של תערובות ילדים וילדות ,שבטח בקל יש להפרידם מתחלה לזמן היותן בכותלי הישיבה ואח"כ
יומשך זה בודאי גם בדרך ממילא בהיותם בחוץ .ומובן מעצמו שבאופן המתאים יש ללמדם הענינים דמצות מעשיות ולהחדיר את הרעיון
לילדים הישראלים אשר אי אפשר בלא"ה ,והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל...
בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ושזה ימשיך תוספת ברכה והצלחה גם בעניניו הפרטים.

Notes:
מו"ה חיים שי' :צימנט .אגרות נוספות אליו  -לעיל ב'רסט ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק י

ב'תתקצא
ב"ה ,ב' מ"ח ,תשט"ו
ברוקלין.
שלום וברכה!
בעתו קבלתי מכתבו ומפני טרדות חודש תשרי לא עלתה בידי לענות עליו עד עתה...
במ"ש אודות השאלה המצערת ...הנה מה בצע בהנחומים מה שמנחמים את עצמם ואת אחרים בדברים טפלים ,בה בשעה אשר
נשמות התלמידים והתלמידות שי' צועקות מרה בקלא פנימאה דלא אשתמע ,וטענתם ,חפצנו ורצוננו אנו ללמוד במוסד שיסדו כ"ק
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ושיתנהג ברוחו דוקא וכוונתו ,ותמורת זה הנה ישנם כמה כתות שלומדים במעטאדע שהנהיגו
המשכילים בעת מלחמתם בכל הקדוש לישראל ומבזבזים על זה את זמננו היקר )שגם המחנכים הבלתי דתיים מסכימים שממבט נקודת
החינוך הנה השיטה עברית בעברית מאבדת זמן התלמידים( ,בה בשעה שהרי יכולנו ללמוד תורת משה מצותי' ומנהגי ישראל שגם הם
תורה הם ואין הזמן מספיק מפני העקשנות בשיטה הנ"ל ,הריבוי דלימודי חול וכו' ולא עוד אלא שבכמה כתות מקדימים לימודי החול
ללימודי הקדש ,והרי ידוע פתגם הצ"צ אשר ההתחלה משפיעה על כל ההמשך ולא עוד אלא שלומדים ילדים וילדות ביחד גם בגיל כזה
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שאין הדבר רצוי כלל וכלל ולא עוד אלא שישנם בין המורים שאינם יראי שמים וכו' ובמילא משפיע גם על התלמידים והתלמידות.
וכל המענות והתירוצים על זה אשר כללותם הוא שישנו מקום שהוא גרוע עוד יותר ושבכל אחד מענינים הנ"ל יש מי האשם בזה ובמילא
לא עלי צריכה להיות הטענה וכו' וכו' ,הנה דבר ברור שהתלמידים והתלמידות אינם אשמים בכל זה ,ודבר ברור ג"כ אשר חיים כולכם
היום הוא ע"י ואתם הדבקים בה' אלקיכם ,ודבר ברור ג"כ שהדבקות בה"א הוא דוקא ע"י תורתו ומצותיו ואין דרך אחרת לזה ,וכבר
ידוע המשל אשר היזק קל בגרעין ובאילן רך נוגע הרבה יותר מהיזק גדול באילן שכבר זקן בשנים ,והשי"ת יצליח את כאו"א מאתנו
שיהי' חקוק בזכרונו מאמר אדמו"ר מוהר"ש נ"ע ,אז השי"ת נארט מען ניט ,און לייטען נארט מען אויך ניט ,מען קאן אויסנארען נאר
זיך ,ותבוא זה בפועל ובהקדם האפשרי אשר תומשך הצלחה אמיתית בעבודה ובעסקנות הכללית ובמילא גם בעניניו הפרטים.
בברכה.

Notes:
פתגם הצ"צ :ראה גם לעיל אגרת ב'תתקפד ,ובהנסמן בהערות שם:.
מאמר אדמו"ר מוהר"ש נ"ע :ראה גם לקמן אגרת ג'נב:.
חלק יא

ג'תד
ב"ה ,י"א ניסן ,תשט"ו
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו בו מודיע ע"ד החגיגה של חנוכת בנין הישיבה ,לפלא קצת שמקצר כ"כ ,ואף שהלימוד זכותה וא שרבה עליהם
העבודה ,הנה עכ"פ חסר בידיעה כאן ,והרי ידוע בכגון דא אי אפשר שבמשך הזמן שלא תהי' ועלת מהתוספת בידיעות ,ובכל אופן
נהניתי במאד שהי' הדבר בהצלחה ,ובודאי ידוע להם מנהג מדינות אלו שהתעוררות דחגיגות כגון אלו צריכה להיות ניכרת במשך כל
השנה ע"י שנפגשים עם הבע"ב ומזכירים אותם באופן דיפלומטי ע"ד הזזה בעת החגיגה וכו' שפועל עליהם הוספה בטרה בגופם או
בממונם .ובודאי למותר לעורר]ו[ שכדאי שיהי' במכ"ע המתאים תיאור החגיגה בכדי שיהי' נתינת מקום להבעה פומבית להמשתתפים
בה ומעורר קנאת סופרים באחרים ,ונוסף על כל זה הנה זה מגדיל ענין הישיבה..
בהנוגע להצעת הנ"ל אודות יוניפארם ,הנה אינני רואה תועלת בזה ,וכיון שבמוסדותינו באה"ק ת"ו בצרפת וכו' אין ענין זה ,ואדרבה יש
מקום לחשש שהרי א"א להשביע רצונו של כאו"א ,ובמילא ענין היוניפארם ימנע מאחדים הביקור בבתי הספר ,ונוסף על כל זה יש מקום
לחשש שאם ינהיגו יוניפארם תהי' שאלה של ענינים מסוימים שאי אפשר יהי' קבלם ויבוא לפירוד הלבבות ,ובמילא יש לבטל הענין ע"י
שיבארו כמו שהוא המצב שבמוסדותינו אין ענין כזה ומעולם לא הי'.
אופן לימוד הנערות אם צ"ל אם באותו הבנין שבו לומדים הנערים ,מופרך הוא ,אבל פלא שאי אפשר למצוא מקום אחר ללמוד זה כיון
שבטח מספר הנערות המוכנות ללמוד במוסדות כמו אלו לע"ע איננו גדול.
מ"ש ..שי' מחכה להסכם מצדי שילמוד איזה שערות בישיבת ,...לפלא בעיני הדבר הספק בכגון דא לאחר שידוע כמה הפליג כ"ק מו"ח
אדמו"ר בגודל ענין זה ויישר חילו בודאי יתעסק בזה כדבעי ,והשי"ת יצליחו ,וה"ה בהנוגע לההמשך לזה שכותב בכמתבו שאנ"ש
העוסקים בקביעות בהישיבה צריכים להתעוררות ,וגם זה פלא בעיני כי מה יש להוסיף דברים ]על[ הדברים החוצבים להבות אש של
כ"ק מו"ח אדמו"ר במ"ש אודות חינוך הכשר ואודות חינוך על טהרת הקדש נוסף על מה שראו שהוא עצמו פעל והקדיש מזמנו מכחותיו
ומרצו וכחות היותר פנימים למקצוע החיונך לא רק בגדולים אלא גם לקטנים ולקטנות ,והמפורסמות אינן צריכים ראי'.
בהנוגע להקס"ד אודות השתתפות בחגיגה דה' אייר ,הנה ימים אלו קבלתי מכתב מאה"ק ת"ו שכמה מבתי הספק המצאים שם ואפילו
של מזרחי אין משתתפים בזה מכמה טעמים ,עאכו"כ במדינתם שאין להכנס בכל ענין של מפלגתיות ,וכמו שכתבתי כמה פעמים ,ויש
להסביר הדבכים גם לאחרים אשר ענינים הוא לעסוק בחינוך על טהרת הקדש ותו לא מידי ,ואם ישנו איזה ענין שע"י שיעשוהו ירחיק
איזה ילד או ילדה אחת מביה"ס שלהם ,ה"ז היפך מטרת מוסד זה ,ובהנוגע ליום הנ"ל ,הנה יש בזה כמה חילוקי דיעות מן הרצה אל
הקצה ,ובמילא אם יקחו מצדם איזה עמדה שתהי' ,יהיו לנגדם כמה חוגים מבני ישראל ,ומובן אשר טוב עוד יותר מבלי להכנס כלל בכל
השאלה ולהקטינה ...און צורייבען איר אינגאנצען ,ואם אי אפשר זה בודאי ימצא אותיות המתאימות להסביר כהנ"ל...
בברכה לחג המצות כשר ושמח ולהצלחה בכל הנ"ל נוסף על הצלחה בעניניהם הפרטיים.

Notes:
דה' אייר :ראה גם לקמן אגרת ג'תסט:.
חלק יא

ג'תסט
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ב"ה ,י"א אייר ,תשט"ו
ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים
מוה"ר אלי' ליב שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מה' אייר ,הנה ידוע פתגם הבעש"ט ששמענוהו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר ,שמכל דבר שהאדם רואה או שומע יכול
ובמילא גם צריך ללמוד הוראה בעבודתו אם השי"ת ,ועאכו"כ במאורע שנוגע לכו"כ מבני ישראל ,וברפט אם רואים שמסר השי"ת רבים
ביד מעטים באופן נסי ,ה"ז צריך לעורר תוספת כח לעבדו ית' ,ואין להתרשם כלל וכלל ממה שישנם נוהגים באופן אחר ,ורוצים לבאר
הנהגתם ע"פ שכל שהם הרוב ,והנ"ל הוא הוכחה להיפך ,שאין הרוב בכמות מכריע כלל וכלל ,וגם אלו המתנהגים אחרת יודעים עד"ז,
אלא שיצרם הרע אין נלחמים בו כראוי ,ולכן נופלים תחת משלתו ,שזהו נוסף על כל שאר הענינים הנהגה דכפוי טובה באופן היותר
מבהיל.
משל למה הדבר דומה ,למלך גדול ורב ,שמראה אהבת הגדולה והעצומה לאיש הדיוט נבזה שפל אנשים כו' ,ויורד אליו ממקום כבודו
עם כל שריו כו' ,ומכניסו להיכלו היכל המלך כו' )ע"ד המבואר בתניא פרק מ"ו( ,האפשר לומר ששפל אנשים זה יאמר למלך ,אשר
היכל זה אינו של המלך אלא של ההדיוט ,ולכן יתנהג בו כפי רצונו ,ותחלת הנהגתו היא לגרש אתה מלך מהיכלו בכל האופנים שאפשרי,
והיינו ע"י הנהגה גסה היפך ציווי המלך על כל צעד וצעד?! והנמשל מובן...
נהניתי גם מכתבו אשר חלקו מצה שמורה להורי התלמידים דבית הספר שלהם ,ובודאי גם בשאר בתי ספר הרשת נהגו מנהג טוב זה,
והשי"ת יצליחו לבשר טוב תמיד בענינים הכללים והפרטים...
בברכה לכהנ"ל.

Notes:
מוה"ר אלי' ליב :רבקין:.
מכתבו מה' אייר :ותוכנו :בין המחנכים יש מציעים לעבור בשתיקה על יום העצמאות שנקבע לה' אייר ויש המציעים להזכיר
במלים ספורות על המאורע שאירע לפני שבע שנים ,שערבים התנפלו עלינו וה' ברחמיו הצילנו:.
ראה גם לעיל אגרת ג'תד:.
חלקו מצה שמורה :ראה גם לעיל אגרת ג'שפו ,ובהנסמן בהערות שם:.
חלק יז

ו'רפז
ב"ה ,כ"ט אייר ,תשי"ח
ברוקלין
שלום וברכה!
 ...בשאלתו אשר אחד מתלמידיו רוצה ללמוד במוסד בו לומדים רק לימודי קדש ,ושואל אם לסייעו בזה או שלא לעשות כלום.
ולפלא הספק והשאלה בדבר .שהרי בעניני ת"ת וכיו"ב באם אין עושים הענינים ככל האפשרי ,ז.א .כמאן דבעי למיעבד ,בנדון זה ה"ז
בגדר דביטול תורה הכי מבהיל ,ועליו נאמר כו' )אף שבקצה השני ,הנה זה שא"א לו בשו"א ,יוצא אפילו בקריאת פרק אחד שחרית
ופרק אחד ערבית ,ויעיין בזה* ביאור אדמו"ר הזקן איך שאין כל סתירה בזה( ,שעפ"ז מובן שכל אחד המשתוקק ללמוד שעה אחת
יותר בתוה"ק ,הרי על כל אחד מישראל להשתדל ככל התלוי בו ולסייע בידו .ובפרט שהמדובר ,כפי שכותב ,בבעל כשרון ובלשון חז"ל
ממולח**.
בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
...כשביקר כאן ...סיפר ששיטתו בחינוך תלמידיו בישיבה שמסביר להם שתכנית הישיבה בה לומדים ,אינה במעלה הכי גדולה ,אלא
שמתאים לחינוכם הקודם או לדרישת הוריהם ,הרי רק מספר שעות ספורות הוקדש ללימוד התורה ,ועליהם לשאוף ולהשתדל באפשרית
הראשונה בלימוד התורה על חשבון שאר הלימודים .ובזה הסביר להם שבנו הוא  -שלחו ללמוד בישיבה בעיה"ק ירושת"ו .והרי גם בזה
נראה שאין כל סתירה כלל ,במה שתלמידו הוא יסע ללמוד בישיבה בה לומדים לימודי קדש כל היום כולו ,ודלא כהטענה שאמרו לו.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' :.283
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*( תו"א מג"א )צח ,ג( .הל' ת"ת פ"ג בקו"א:.
**( קדושין כט ,ב .להעיר מלקו"ת ס"פ ויקרא:.
חלק כ

ז'תשנח
...כותב אודות המאורעות הבלתי רצויים אשר קרו בעבר מסיים בשאלה איך לטפל באותם שיש אפשרויות להחזירם למוטב ואיך לקדם
פני הרעה בעתיד,
והנה לכל לראש ובסגנון חז"ל "מה יעשה הבן ולא יחטא" )כיון שהלימוד הוא בתערובות )אפילו כשהמדובר הוא בלימודי חול או קודש(
הרי נמשכת התערובות לאחר זה :ואפילו בשעת הלימוד הרי זה "כאש בנעורת" כפסק דין של חכמינו אשר היה ידוע להם טבע בני-
אדם .והרי כשרוצים לשלול אפשרויות מסובב -צריכים לבטל את הסיבה והמקור .והתרופות לרפא ולשנות את המסובב פועלות רק לפי
שעה וגם בספק הוא.
כיון שאפילו רפואה לשעה ג"כ ענין הוא )ובפרט אם ינצלו את השעה כדרוש( ואף שלכל אחד ואחד יש לו תכונות פרטיות מיוחדות  -הצד
השווה שבכולן הוא ,שאין לך תעמולה יותר פעילה מאשר להיות דוגמא חי' ,זה המרצה להם מוסר ורוצה להחזירם למוטב.
ועוד נקודה משותפת לכולם :קיום המצוות ככל האפשרי אשר אם מעט אור דוחה הרבה חושך ,על אחד כמה וכמה הרבה אור.
עוד נקודה ,אשר הצלחת התעמולה קשורה בזה שתהי' בדרכי נועם אבל יחד עם זה צריכה להיות בתוקף המתאים ובפרט הוא בתופעה
אודותה כותב אשר באם לא יבטלוה  -מקור הוא לכל שחיתות ורע ,ר"ל.
ביחד עם האמור הרי כל אחד ואחד מישראל בנים הם לה' אלוקינו ,ולכן נצטווה כל אחד ואחד לעשות כל התלוי בו להעמידם על דרך
הטוב והישר ,לחיות בחיי היום-יומיים ע"פ הוראת תורתנו תורת חיים ובקיות מצוותי' עליהן נאמר וחי בהן ,והובטחנו שדברים היוצאים
מן הלב נכנסים אל הלב של השומע ופועלים פעולתם.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' :.504
חלק ז

ב'צט
ב"ה ,ח' אייר ,תשי"ג
ברוקלין.
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתביהם מב' וה' אייר עם המצורף להם.
ב( מ"ש אודות הדפיציט בשנה זו שהוא יותר מארבע אלף דאלאר ,הנה בכלל אין ממה להתפעל ,ואפשר הי' כדאי לעשות מגבית
מיוחדה בשביל סילוק החובות ,ובמילא לא יבלבל זה להמגבית השנתית והכנסות הרגילות ,ועכ"פ לא יבלבל אלא במדה פעוטה ביותר,
שגם אז כדאי הדבר .וזה מכבר כתבתי לכמה ממוסדותינו ,שהענין דהכנסה והוצאה של מוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ
זי"ע ,הם לא כמו שהם חושבים ,שכיון שיש הוצאה מרובה יש למעט במספר התלמידים וכו' ,אלא שהעצה לזה הוא להרבות צנורות
ההכנסה ,וכיון שקודם שנמשך בגשמיות נמשך ברוחניות ,וצנורות הכנסה ברוחניות הם התלמידים והלימודים של קדש עמהם ,הרי לכל
לראש צריכים להרבות השפעה בהמקור ע"י הגדלת כמות ואיכות הלימוד וכמות ואיכות התלמידים ,ואח"כ להשתדל להמשיך גם
בגשמיות למטה ,והפועל יוצא מובן ופשוט.
ג( מ"ש אודות זמן עסק הרמי"ם במסחרים ,הנה אין בזה מענה על הטענה.
שהטענה היתה ,לא שבזמן שצריכים ללמוד בהישיבה הולכים ברגליהם ברחוב ,אלא שבמחשבתם משוטטים בשוקים ורחובות וראי'
לזה שכבר מוכנים המלתחות כו' הנצרכים להמסחר ותיכף לזמן סיום הלימודים ע"פ התכנית ,הרי כהרף עין נסגרים הספרים ,ועומד
כבר מוכן עם המלתחה שלו וכיו"ב ,ומתהפכים בהרף עין זה מיושבי בית המדרש ליושבי קרנות ורצים למקום שמדמים שדוקא שם
נמצאה פרנסתם ופרנסת ב"ב שיחיו ,אשר במילא אי אפשר שגם במשך זמן הלימוד לא יכינו את מחשבתם ואופן דבורם להמסחר לשם
פונים תומ"י לסיום השיעור.
ד( רבוי הזמן דלימודי חול וההתעמלות על הזמן דלמודי קודש  -מבהיל .והגם לכבוש את המלכה עמי בבית?!
והשי"ת יעזור את כאו"א מאתנו שלא להחליף את עיקר העיקרים בטפל דטפל ,שחילוף כזה מצ"ע מופרך הוא ,ונוסף ע"ז עוד מקלקל
את הענינים הטפלים ,וכמובן.
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.
נ.ב .מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לל"ג בעומר הבע"ל ,אשר בטח יזכו בו את הרבים.
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ובהמשך לתוכן מכתבי ,הנה גם במאמר זה מבואר גודל ענין השימת לב ,שדוקא ע"י בא דבר בפועל ,עיי"ש .וידוע סיפור כ"ק מו"ח
אדמו"ר בשם החסיד ר' בנימין קלעצקער ,שכאשר באחד חשבוני המסחר ,כתב הס"ה אין עוד מלבדו ,ועל השאלה מאתו איך אפשר
שבעת עסקו במסחר יתעסק בעניני דא"ח .ענה ע"ז שהוא במכש"כ וק"ו ,ומה בשעה שעומדים לפני הקב"ה ,נופלים מח"ז של
קלעצער ,הרי עאכו"כ בשעה שעוסקים בקלעצער יש מקום שיפלו מחשבות טהורות וקדושות.
וכדאי הי' להסביר לכל אנ"ש בעלי מסחר סיפור זה ,ועאכו"כ לאנ"ש שע"פ רצון כ"ק מו"ח אדמו"ר צריכים היו להיות יושבי אהל,
וחדשות מקרוב עשו  -שנתהפכו לבעלי עסק .והאריכות בכל הנ"ל אך למותר.

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע'  773והושלמה ע"פ העתק המזכירות:.
מכתב כתבתי :ראה לעיל ח"ד אגרות תתקה .א'קצה:.
הקונטרס :קח .סה"מ תש"א ע' :.5
חלק ח

ב'תמה
ב"ה ,אדר"ח אד"ר ,תשי"ד
ברוקלין.
שלום וברכה!
נעם לי לקבל מכתבו )בלי הוראת זמן הכתיבה( אף כי כותב אשר חצי היום למד בישיבה וחצי השני מבזבז על הכנות ולימודי חול ,ומובן
הכאב והצער על אשר בחור ואברך יודע שמבזבז זמנו ואעפ"כ ממשיך בהנהגה זו בה בשעה שהזמן הוא אבידה שאינה חוזרת ומספר
השנים שניתנו לאדם הם מצומצמים כפי הדרוש לו למלאות שליחותו של הקב"ה למשך ימי חייו באריכות ימים ושנים טובות ובאופן טוב
ומועיל.
ומהנכון הי' שילמוד בישיבת לוד אשר שם אין הענין דישיבת כרכים שהיא קשה ושם יוכל להמשיך באותה סביבה שהתחיל בהיותו
בצרפת ואשר זה ימשיך לו תוספת ברכה והצלחה גם בחייו בתור פרט נוסף על זה שכאו"א יש לו תפקיד לפעול על הסביבה וכיון שהזמן
הולך ואובד הנה ההקדם בזה ישובח .והשי"ת יצליחו ויתן בלבו יראת שמים טהורה והצלחה בלימוד בתורת הנגלה ובתורת החסידות
וקיום המצות כדבעי.
כבקשתו נשלח לו בחבילה בפ"ע איזה שיחות וקונטרסי' ועד שיסע ללמד בישיבת לוד הנה יבוא בקישור עם הרה"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה"ר עזריאל זליג שי' סלונים בירושלים ויראה לו מכתבי זה ובמילא ימצא בשבילו חברותא או חברים אחדים שיוכל ללמוד עמהם ביחד
את הנ"ל וכן שיהי' לו דיבוק חברים טובים.
בברכה.
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,
מזכיר
חלק ח

ב'תקעד
ב"ה ,ד' ניסן ,תשי"ד
ברוקלין.
שלום וברכה!
 ...דאס וואס דו שרייבסט אז דו האסט שוין לאנג דעם געדאנק צו פארלאזן די ישיבה .און חאטש זי געפעלט דיר ,אבער עס איז
פארבונדען בא דיר מיט שווערע מלחמות וכו' ,איז דאס גאר קיין וואונדער ניט ,ווי עס שטייט אין קהלת ט' ,עיר קטנה  -איז די גמרא אין
נדרים מפרש ,אז דאס איז דער גוף  -ואנשים בה מעט ובא מלך גדול  -פירוש מלך זקן וכסיל היצר הרע ,און פירט מיט דער שטאט
בלוטיגע מלחמות.
און אז דו וועסט לערנען דעם קונטרס עץ החיים פון כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע ,און די הוספה ג' וועלכע איז געדרוקט צום סוף ,און
בפרט אויף עמוד פז ,וועסט דו זעהען אויף וויפיל דער יצה"ר שטעלט זיך קעגען צו לערנען אין א ישיבה וואו מען לערנט חסידות.
אבער וויבאלד אז עס איז דאך לפום גמלא שיחנא ,ד.ה .אז מען האט יעדערען געגעבען א עבודה נאך זיינע כחות נאך ,איז אויב דו
וועסט נאר נוצען זיי ,וואס דאס איז דאך נוגע צו דיין גאנצער עבודה ,וועט דאן זיין ווי דער סוף פון פסוק )פון קהלת( ומצא בא איש מסכן
וחכם  -וואס לויט דער גמרא  -איז דאס דער יצר טוב ומלט הוא את העיר בחכמתו.
השי"ת זאל דיר העלפען אז דער געדאנק זאל ניט שאדען ניט דיר און ניט דיינע חברים ,דאך אבער א תיקון תשובה דארפמען האבען
אויף דעם )און אויך אויף דעם פאסירונג אפילו אויב דאס איז איבערטריבען  -ווי דו שרייבסט  -ביזט דו דאך דער עלטערער צווישען זיי(.
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וויל איך דיר פארשלאגען סיי בנוגע צו דיר און אזוי אויך בנוגע דיינע חברים ,אז דער תיקון תשובה על כל הנ"ל זאל זיין ,צו פאסטען
האלבע טען פון תענית בה"ב וואס נאך פסח און דעם אנדער האלבען טאג אויסלייזען מיט צדקה .ב( די צייט וועלכע איר זייט פריי פון
לערנען ענגליש זאלט איר אויסניצען  -אויב משליך אלע צוזאמען לערנען די ערשטע עלף פרקים פון ספר דרך החיים לאדמו"ר האמצעי,
און לערנען עטליכע מאל ביז מען זאל וויסען דעם אינהאלט זייערען אויף אויסווייניג און אויך לערנען  -אויב מעגליך אלע צוזאמען די
מסכת תענית ,וואס מיט דעם וועט אויך געלייזט ווערען די פראגע וואס צו טאן אין דער פרייער צייט וואס עס איז פארבליבען דורך דעם
ניט לערנען די לימודי חול.
און השי"ת זאל געבען דיר און דיינע חברים א כשר'ן פסח און אכילת מצה וואס דאס איז דער ענין פון ביטול ,א היפך פון ישות וואס עס
איז דא אין לחם חמץ ,און דאס זאל פועל'ן אין א פנימיות אויף א גאנץ יאר.
בברכה לכהנ"ל.

Notes:
ראה גם לעיל אגרת ב'תקנא:.
חלק יד

הנז
ב"ה ,כ"א טבת ,תשי"ז
ברוקלין.
שלום וברכה!
במענה על מכתבו ממוצש"ק ,ותוכנו המצב בענין הבית שלהם שב ...שהמוסד אשר בו אינה מכסה הוצאותיו וכו' ועתה מזדמן קונה
מתאים.
והנה אינו מזכיר במכתבו מהי תכנית הקונה לשמושו בבית זה לשיקנה אותו ,שכיון שכותב שהבנין מתאים רק למוסד ולא לדיור פרטי,
הרי הגבלה זו חלה גם על הקונה ,ומובן שבאם דעתו שיהי' שם מוסד חינוך נגד התורה הרי ,מלבד שיש בזה שאלה דמסייע ידי כו',
מתוסף פרט המחמיר שאלה זו ,שבבנין זה עצמו נמצא עד עתה מוסד חינוך כדבעי והכתבת והבית ימשיכו ההורים שאין זמנם פנוי
להתבונן אם חל שינוי בהחינוך בבית זה עצמו או לא .ואפילו אם ישנה השם  -לא תמיד מספיק זה.
באם איןמקום לחשש האמור ועוד הוא העיקר שאין בשו"א היכולת לעשות המוסד חי נושא את עצמו ,ומה טוב בשטח החינוך הכשר,
שבתקופתנו זהו הצלת נפשות ממש ,אז יש להתענין בענין מכירתו הנ"ל.
לפלא שבמכתבו אינו מזכיר כלל אודות פעולותיו בהפצת המעינות חוצה וניצול כשרונותיו אשר חננו השי"ת בהם בשטח זה .ואף שאמרו
רז"ל שלא ברא הקב"ה בעולמו דבר אחד לבטלה ,מובן שבהנוגע לאלו שאין בחירתם חפשית ,בטוחים שמנוצלים הם מתאים
לתפקידם ,משא"כ באיש הישראלי שעליו נאמר הן האדם הי' כאחד ממנו )עיין לקו"ת אמור לח ,ב( אפשר שיעברו ימים חדשים ועוד
יותר  -שלא בהתאם למרז"ל הנ"ל בהנוגע לבע"ח .וד"ל.
בברכה לבשו"ט,
מ .שניאוסאהן

Notes:
נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע'  164והושלמה ע"פ צילום האגרת:.
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ט ב'תרלא

יד ד'תתנ

ד תשפה

ט ב'תרנ

יד ד'תתעו

ד תתכא

ט ב'תרנה

יד ד'תתפא

ד תתכב

ט ב'תרפח

יד ד'תתצז

ד תתמא

ט ב'תשצ

יד ד'תתקיא

ד תתנח

ט ב'תתח

יד ד'תתקנ

ד תתסז

ט ב'תתכט

יד ה'נד

אהלי יוסף יצחק

ד תתעט

י

ב'תתקעט

יד ה'קיב

ד תתקלג

י

ב'תתקפב

טו ה'שפד

ד תתקלט

י

ג'יב

טו ה'תטז

ד תתקמג

י

ג'צג

טו ה'תכא

ד תתקמד

י

ג'שכט

טו ה'תנג

ד תתקפב

י

ג'של

טו ה'תקלח

ד א'פה

יא ג'תיא

טו ה'תקפה

ד א'רא

יא ג'תיח

טו ה'תקצג

ד א'רה

יא ג'תמ

טו ה'תקצח

ה א'רנ

יא ג'תעז

טו ה'תריג

ה א'רנא

יא ג'תעח

טו ה'תרלא

ה א'רעא

יא ג'תפ

טו ה'תרצז

ה א'רפ

יא ג'תקח

טז ה'תתפד

ה א'שכו

יא ג'תקט

טז ה'תתפט

ה א'שמ

יא ג'תקצח

טז ו'מג

ה א'תלג

יא ג'תרטו

יז ו'שלח

ה א'תנו

יא ג'תרלט

יז ו'שצ

ה א'תנח

יא ג'תרפח

יז ו'תעז

ה א'תסה

יא ג'תשיז

יז ו'תפז

ו א'תקכט

יב ג'תתקנו

יז ו'תק

ו א'תקל

יב ד'ד

יח ו'תקיא

ו א'תקצז

יב ד'כא

יח ו'תרכט

ו א'תרח

יב ד'נה

יח ו'תרפב

ו א'תרלז

יב ד'ק

יח ו'תרצא

ו א'תרצב

יב ד'קטז

יח ו'תשצ

ו א'תשא

יב ד'קעא

יח ו'תתיח

ו א'תשג

יב ד'ריב

יח ו'תתקיג

ו א'תשי

יב ד'רע

יח ו'תתקכד

ו א'תשכא

יג ד'רעג

יח ו'תתקנט

ו א'תשלט

יג ד'שיב

יח ז'ה

ו א'תשמה

יג ד'שמג

יט ז'רל

ו א'תשפו

יג ד'שנז

יט ז'תלא

ו א'תשצ

יג ד'תמ

כ ז'תצג

ו א'תתמז

יג ד'תקסד

כ ז'תקפ

ו א'תתנד

יג ד'תרה

כ ז'תשכג

ז ב'לה

יג ד'תרז

כא ז'תתקעח

ז ב'קלא

יג ד'תרסה

כא ז'תתקצב

ז ב'קלג

יג ד'תרעא

כא ח'כא

ז ב'קנג

יג ד'תרצד

כא ח'נה

ח ב'רפט

יג ד'תשטז

כא ח'קיט

ח ב'שב

יד ד'תתו

כא ח'קמז

ח ב'שי

יד ד'תתז

כד ט'עג

ח ב'תקלח

כא ח'רטז

כד ט'קכה

ח ב'תרה

כא ח'ריח

כד ט'קסד

I
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כד ט'רמו

יז ו'תפה

יד ה'מא

כד ט'שכט

יח ו'תרמא

יד ה'סח

כד ט'שמג

יח ו'תתנח

יד ה'קד

יט ז'קלט

טו ה'תפג

יט ז'רכג

טז ה'תתו

ה א'רלא

יט ז'רלו

טז ה'תתקסא אהלי

ה א'רחצ

יט ז'רמג

טז ו'נג

ה א'שי

כ ז'תרח

יז ו'קמח

ה א'שפא

כ ז'תרל

כד ט'פח

ה א'שפב

כא ז'תתמו

כד ט'קט

ה א'תקיז

כא ז'תתקנג

כד ט'רי

ה א'תקיח

כא ז'תתקסג

כד ט'שדמ

ה א'תקכד

כא ח'קעא

אוסטרליה

ו

א'תקנו

כב ח'רנו

ג תיט

ו

א'תקנט

כב ח'תכד

ג תצד

ו

א'תקסז

כב ח'תקיג

ג תצו

ו

א'תקפד

כב ח'תקמד

ג תרכג

ו

א'תריז

כב ח'תקנג

ג תשדמ

ו

א'תרכב

כג ח'תתקלא

ג תשסא

ו

א'תרמט

כג ח'תתקמט

ד תתד

ו

א'תשב

כד ט'מה

ד תתפא

אהלי
א קסה

אהלי

אהלי

סרברנסקי
סרברנסקי

ו

א'תשלא

כד ט'פח

ז א'תתצד

ו

א'תתלט

כד ט'קמג

ט ב'תתקכ

סרברנסקי

ו

א'תתמ

סרברנסקי

ג'שלג

סרברנסקי

י

ז ב'כח

ג תרכג

יא ג'תיא

אהלי יוסף יצחק

ז ב'סט

ג תרנה

יב ג'תתקנו

אהלי יוסף יצחק

ז ב'עד

ג תשט

יז ו'רצח

ז ב'צה

ג תשסא

כא ז'תתמב

ח ב'תכז

ח ב'שכח

כד ט'עג

ח ב'תכט

ט ב'תרפא

אהלי

אהלי יוסף יצחק

כד ט'שג

ט ב'תרפא

ט ב'תשכז

אוסטרליא

ט ב'תשצא

ט ב'תשעב

ב רטז

ט ב'תתמא

ט ב'תתקכ

ג תצד

אוסטרליה

י

ג'פג

ט ב'תתקנו

ג תשט

סרברנסקי

י

ג'קכג

י

ג'צג

י

ג'רטו

י

ג'קכז

י

אהלי יוסף יצחק

ד א'יג
ד א'קנו

ג'שמה

י

ג'שכט

אהלי יוסף יצחק

ו

יא ג'תמח

י

ג'של

אהלי יוסף יצחק

ט ב'תשעב סרברנסקי

יא ג'תשדמ

י

ג'שלג

יג ד'תסא

יא ג'תקצח

אהלי יוסף יצחק

יא ג'תשדמ

יג ד'תרלא

יב ג'תתקנו

אהלי יוסף יצחק

יב ד'עא

יד ד'תתעג

יב ד'נה

אהלי יוסף יצחק

יד ה'ק

י

א'תשי
ג'צג

אהלי יוסף יצחק
אהלי יוסף יצחק
אהלי

יד ד'תתעד

יב ד'רסט

יד ד'תתקמ

יב ד'רע

טו ה'תט

יג ד'תיב

יז ו'שמה

טו ה'תקיב

יג ד'תנו

ח ב'שי

אהלי יוסף יצחק

טז ה'תתו

יג ד'תקיג

ט ב'תרנ

אהלי יוסף יצחק

ג'יב

אהלי יוסף יצחק

טז ו'מג
אהלי יוסף יצחק

יז ו'קמח

טז ה'תתע

יג ד'תרלא

אהלי

י

טז ה'תתקסא

יד ד'תתעו

אהלי יוסף יצחק

אהלי יוסף יצחק
סרברנסקי

י

ג'שכט

אהלי יוסף יצחק

טז ו'צט

יד ד'תתקמט

י

ג'של

אהלי יוסף יצחק

יז ו'ריג

יד ד'תתקפו

יא ג'תקט

II

אהלי יוסף יצחק
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כד ט'שלב

יב ד'ריב

אהלי יוסף יצחק

יב ד'נה

אהלי יוסף יצחק

אוסטראליע

יג ד'תיב

סרברנסקי

יב ד'עא

אוסטרליא

יג ד'תמ

אהלי יוסף יצחק

יב ד'ק

אהלי יוסף יצחק

יג ד'תרלא

אהלי

יב ד'קכט

יג ד'תרסה

אהלי יוסף יצחק

יב ד'רסט

סרברנסקי

יג ד'תרעא

אהלי יוסף יצחק

יב ד'רע

אהלי יוסף יצחק

יג ד'תשח

אוסטראליא

יג ד'שפד

יד ד'תתו

אהלי יוסף יצחק

יג ד'תיב

סרברנסקי

יד ד'תתנ

אהלי יוסף יצחק

יג ד'תמ

אהלי יוסף יצחק

יד ד'תתעו

אהלי יוסף יצחק

יג ד'תנו

סרברנסקי

יג ד'תקיג

סרברנסקי

יד ה'ק

אוסטרליא

יג ד'תקסד

אהלי יוסף יצחק

טו ה'תכא

אהלי יוסף יצחק

יג ד'תרסה

אהלי יוסף יצחק

טו ה'תקלח

אהלי יוסף יצחק

יג ד'תרעא

אהלי יוסף יצחק

טו ה'תרצז

אהלי יוסף יצחק

יד ד'תשמז

אויסטראליע

טז ה'תתו

אהלי

יד ד'תתו

אהלי יוסף יצחק

טז ה'תתקב אויסטראליא

יד ד'תתז

אהלי יוסף יצחק

טז ה'תתקסא אהלי

יד ד'תתנ

אהלי יוסף יצחק

יד ד'תתעו

אהלי יוסף יצחק

ד א'סח
יד ה'ק

אוסטרליא

אוסטראליא
ד תתקמח
ד א'קפט
ו

א'תשיד

ו

א'תשעח

ז ב'צה

אהלי

ח ב'שי

אהלי יוסף יצחק

ח ב'שעו
ט ב'תשכז

סרברנסקי

ט ב'תתקנו סרברנסקי
יא ג'תרטו

אהלי יוסף יצחק

יב ד'רסט

סרברנסקי

יג ד'תרעא

אהלי יוסף יצחק

יג ד'תשח

יז ו'שמה

טז ה'תתלז

אוסטרלי'
ה א'רפ
י

אהלי יוסף יצחק

ב'תתקפח

יא ג'תיא

יד ד'תתקיא אהלי יוסף יצחק

אהלי יוסף יצחק

אויסטראליע

אוסטרליא

יז ו'תכז

יד ד'תתקיא אהלי יוסף יצחק

יח ו'תרצד

יד ד'תתקיב

כ ז'תרכא

אויסטראליע

יד ד'תתקמט סרברנסקי

כא ח'קיט

אהלי יוסף יצחק

יד ד'תתקפו סרברנסקי

כא ח'רטז

אהלי יוסף יצחק

סרברנסקי

כד ט'רפז

יד ה'נה
יד ה'סח

מלבורן

ד תתלג
ה א'תצז

יד ה'מא

סרברנסקי

יד ה'עד

ד א'עז
ד א'רה

אהלי יוסף יצחק

יד ה'עז

יד ד'תשמז

ה א'רפ

אהלי יוסף יצחק

יד ה'ק

אוסטרליא

טו ה'תשמז

ה א'תכ

יד ה'קד

סרברנסקי

טו ה'תכא

אהלי יוסף יצחק

ז ב'קלג

אהלי יוסף יצחק

טו ה'תפג

סרברנסקי

ח ב'שכח

סרברנסקי

טו ה'תקלח

אהלי יוסף יצחק

ג תשמח

ח ב'תקטו

טו ה'תרצז

אהלי יוסף יצחק

ד תתקב

ח ב'תקכד

טז ה'תתו

אהלי

יב ג'תתעז

ט ב'תרפא

אהלי

טז ה'תתלז

אוסטראליא

ט ב'תשכז

סרברנסקי

טז ה'תתקב אויסטראליא

ו

א'תתמז אהלי יוסף יצחק

כ ז'תרכא

ו

אויסטראליא
ג תשט

יב ד'ריב

סרברנסקי

אהלי יוסף יצחק

מעלבורן

א'תשעח אוסטראליא

טז ה'תתקסא אהלי

ט ב'תשסו

טז ה'תתקב

ט ב'תתקכ

מעלבורן

סרברנסקי

ט ב'תתקנו סרברנסקי

ד א'רט
ה א'רפ

אהלי יוסף יצחק

ה א'שכו

אהלי יוסף יצחק

ה א'תכ
ז ב'צה

אהלי

ז ב'קלג

אהלי יוסף יצחק

יא ג'תקצח

אהלי יוסף יצחק

יא ג'תרטו

אהלי יוסף יצחק

יב ג'תתקנו אהלי יוסף יצחק
יב ד'נה

אהלי יוסף יצחק

יב ד'ק

אהלי יוסף יצחק

יב ד'קטז

אהלי יוסף יצחק

י

ב'תתר

טז ו'נג

סרברנסקי

יז ו'קמח

סרברנסקי

יז ו'ריג

אהלי

י

ג'יב

אהלי יוסף יצחק

יז ו'רלד

י

ג'צג

אהלי יוסף יצחק

יח ו'תתקעה

י

ג'קג

יח ו'תתקפט

י

ג'קכז

סרברנסקי

יט ז'רל

י

ג'שכט

אהלי יוסף יצחק

כ ז'תרמו

י

ג'שלג

סרברנסקי

כב ח'תכג

יא ג'תיא

אהלי יוסף יצחק

כד ט'עג

יא ג'תיח

אהלי יוסף יצחק

כד ט'קט

יא ג'תקט

אהלי יוסף יצחק

כד ט'קפב
כד ט'רי

יב ג'תתסט
יב ג'תתקנו

אהלי יוסף יצחק

III

כד ט'שב

אהלי יוסף יצחק

אהלי יוסף יצחק
סרברנסקי
סרברנסקי

אוסטראליא איז נישט אנדערש  -מפתח
כד ט'שכז

ווילשנסקי

כד ט'שלב

אוסטרליא

ג תלז

כד ט'שדמ

סרברנסקי

ג תצד

כד ט'שמח

אוסטרליה

פייגלין

פייגלין

ב רטז

אוסטרליא

ו

ג תצד

אוסטרליה

ח ב'תקטו מלבורן

ג תקמה
ד תתלג

א'תשעח אוסטראליא

ט ב'תרנ
אויסטראליע

ג תקט

הרצוג

ג תקמה

פייגלין

מהוריש"ז

ג תצז
ג תקמה

ג תצז

ווילשנסקי

אהלי יוסף יצחק

ט ב'תתפח

ג תרכג

סרברנסקי

ג תרנה

סרברנסקי

ג תשסא

סרברנסקי

ריש"ז
ג תרכג

סרברנסקי

י

ב'תתר

מלבורן

ג תרנה

סרברנסקי

יב ד'ק

אהלי יוסף יצחק

י

ג'קג

מלבורן

ג תשט

סרברנסקי

יג ד'שפד

מלבורן

יא ג'תשדמ אהלי

ג תשסא

סרברנסקי

ט ב'תרפא אהלי

יג ד'תרסה אהלי יוסף יצחק

יב ג'תתסט מלבורן

יג ד'תרעא

אהלי יוסף יצחק

יב ד'קיג

יג ד'תשח

אוסטראליא

טז ה'תתקב אויסטראליא

יד ד'תשמז אויסטראליע
יד ד'תתו

אהלי יוסף יצחק

יד ד'תתז

אהלי יוסף יצחק

כב ח'רכז

אברמסון
ג תקמ

כא ז'תתר

ד תתפא

אוסטרליה

יד ד'תתקמט סרברנסקי

ד א'קפט
ד א'רה

אהלי יוסף יצחק

הרצוג

ה א'תא
ז א'תתצד אוסטרליה

ג תצח

טו ה'תריא
כא ז'תתקפד

אוסטראליא

יד ד'תתקנ

יב ג'תתקנה
טז ו'צא

יד ד'תתקיא אהלי יוסף יצחק
אהלי יוסף יצחק

גראנער

ג תקט

ז ב'קלג

אהלי יוסף יצחק

ג תקכא

ח ב'שי

אהלי יוסף יצחק

ג תשס

יד ד'תתקנד

כד ט'שעג

גרונר
ט ב'תתקכ סרברנסקי
יד ה'ל
יד ה'רמט
כד ט'קצב
כד ט'שסג

גוטניק

ד תתלט

יט ז'שסב

ד תתקכה

כ ז'תקעג

ד א'לא

כא ז'תתג

ו

ד א'רג

כד ט'קמד

יח ו'תתקפט מלבורן

ה א'שכ
ח ב'תקכד
ט ב'תשסו

גורביץ  /גורעוויטש

א כט

מלבורן

ג תשדמ

אוסטרליה

ד א'עז

מלבורן

ד א'רט

מעלבורן

יא ג'תיא

אהלי יוסף יצחק

ה א'שכו

אהלי יוסף יצחק

יד ה'עד

מלבורן

אהלי יוסף יצחק

י

ג'נז

יג ד'שו

יא ג'תיא

אהלי יוסף יצחק

יג ד'שי

יב ד'עא

אוסטרליא

יג ד'תיד

יג ד'תמ

אהלי יוסף יצחק

יג ד'תקנה

כא ז'תשעד

יג ד'תקפ

כד ט'שב

יג ד'תקפג
יג ד'תרסה אהלי יוסף יצחק
יג ד'תשט
יד ד'תתנ

מלבורן

מלבורן

ג'שיט

יא ג'תקט

א'תקצז אהלי יוסף יצחק

כד ט'קפב

פליסקין

ט ב'תתקכ סרברנסקי
י

ד א'קפט

אוסטראליא

אהלי יוסף יצחק

יד ד'תתקיב מלבורן

ג תיט

אוסטרליה

כא ז'תתז
ב שא

מלבורן

שעפארטאן
ד א'רט

קלובגנט  /קלובגאנט /
קליובגאנט

מעלבורן

ג תצו

אוסטרליה

ה א'תכ

מעלבורן

יז ו'רלד

מלבורן

כא ז'תתמב אוסטרליה

שפרטון
ב רטז

אוסטרליא

אלטהויז  /הלטהויז

מלבורן

ה א'רפ

אהלי יוסף יצחק

ג תצו

אוסטרליה

טו ה'תרצז

אהלי יוסף יצחק

יד ד'תתקנ אהלי יוסף יצחק

ב שא

קלובגאנט

טז ה'תתלז

אוסטראליא

יב ד'קכט

מלבורן

יז ו'ריג

אהלי

יד ה'נה

יח ו'תתקכה

מהורב"צ
ג תלז

ווילשנסקי

יד ד'תתקיא אהלי יוסף יצחק

ג תצד

אוסטרליה

יד ד'תתקיב מלבורן
יד ה'ק

כג ח'תשה

אוסטרליא

יח ו'תתקעה מלבורן
IV

אוסטראליא איז נישט אנדערש
בס"ד
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