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 ב"ה

 פתח דבר 
שי׳ עם ב"ג הכלה    יוהל  מנחם מענדל ת צאצאינו החתן הרה"ת  ולזכרון טוב, ליום כלול

 תחי׳,  שרה פייגאהמהוללה מ׳  

אדמו״ר הריי״צ, בעת חתונת כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית נ"ע, ועל יסוד הנהגת  

 –ביום הבהיר י"ד כסלו תרפ"ט  

 –   זו הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק, בתשורה  

ומענות   ר'    של  זקנתו לאבי  מכתבים  הרה"ת  פינסאן  החתן  ביהכנ"ס יהושע  גבאי  ע"ה, 

 .770ליובאוויטש שבליובאוויטש  וביהמ"ד  

 .לראשונה  בזה מתפרסם    רוב החומר

נחלקת מכתבים;    לששה   התשורה  )א(  וביהמ"ד  שערים:  ביהכנ"ס  הרחבת  )ב( 

שבליובאוויטש   ליובאוויטש  ;  770ליובאוויטש  וביהמ"ד  ביהכנ"ס  גבאות  )ג( 

ענינים  770שבליובאוויטש   )ה(  יצחק;  לוי  זקנים  תפארת  כולל  )ד(  כמה ;  )ו(   נוספים; 

 שכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א.  דו''חות

בהכנת תשורה   המרובהעזרתם  " על  ליקוט מענות קודשתודתינו נתונה למערכת "

 זו לדפוס.

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

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

 

 בשמחה ובברכה 
 מוקיריהם ומכבדיהם

 פאלטער משפחת                                                                                שער יפ משפחת 

 אוק פארק, מישיגען                                                                     אוגסטא, ג'ורגיא               
  

 ב, ה'תשפ" בדר"ח מרחשון

 כ"ק אדמו"ר שנת המאה ועשרים להולדת 

 ברוקלין, נ.י. 
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 חתונת כ"ק אדמו"רעת  התשורה שחולקה ב 
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 מענות קודש להגבאי ר' יהושע פינסאן ע"ה 
 

 )א( מכתבים 
 

 א

 ]מכתב שלהי אלול, תיש"א[ 
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 תיש"א ב"ה, שלהי אלול 

 ברוקלין, נ.י. 

 הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר יהושע שי'  הרה"ח

 שלום וברכה! 

 הפ"נ נתקבל.

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני  ו

בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה  

 ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד. 

 "ק חתיבברכה 
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 ב

 ]מכתב ה' אייר, תשי"ג[ 
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 ב"ה, ה' אייר תשי"ג 

 ברוקלין 

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר יהושע שי'

 שלום וברכה! 

אייר מר"ח  מכתבו  הכתיבה  , קבלתי  על  נמרץ,    ,ות"ח  בקיצור  כי  אף 

 בהענינים דבית רבקה.

 , ומ"ש בענין שאלת ההעתקה: ושואל עוד הפעם חוות דעתי בזה

לכל דעתי בזה, ומה תועלת במה    הנה לפלא הדבר בעיני, כי כבר ידועה

וכבר כתבתי כמה פעמים,    .שכל אחד רוצה לעשות חוות דעתי כרצונו הוא

אשר אלו שיש להם   ,והנני לכפול בזה עוד הפעם, אז איך האב ניט קיין טעם

בגשמיות ברוחניות,    ,פרנסה  הפרנסה  גם  בשר  בעיני  כשרואים  יאמר  ומי 

שם וב ולחפש  חדשה  למדינה  רגלם  לכתת  עוז  תוקף  בכל  משתדלים  כ"ז 

מקורי פרנסה, בידעם מראש שאין זה דבר נקל, וה"ה גם בנוגע אליו, אשר  

ולהטלטל ולחפש    גלותאיני מבין מה דוחק אותו ל  ופרנסהכיון שיש לו משרה  

דבר יפול  איך  מראש  הידיעה  במה    ,חדשות מבלי  יודע  אין אדם  וכמרז"ל 

 משתכר.

שדוחק   ידוע  -וכיון  בזה  גם  אנשים    ההרי  שלשה  שיושיב  והוא  דעתי, 

מידידיו ויציע לפניהם את כל המצב, ויה"ר מהשי"ת שיתן בלב השלשה אלו  

 בטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.  -הרעיון הנכון איך לייעצו  

ענינים דבית רבקה הן  המובן אשר כל הנ"ל הוא אם העתקתו לא תזיק ל

 ות והן בגשמיות. ברוחני

 חתי"ק בברכה 
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 ג

 ]מכתב ימי הסליחות, תש"ל[ 
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 ב"ה, ימי הסליחות, ה'תש"ל 

 ברוקלין, נ.י. 

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה יהושע שי' 

 שלום וברכה! 

 הפ"נ נתקבל.

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני  ו

ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה  בזה להביע ברכתי, לו  

 ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

 חתי"ק בברכה 
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 ד

 ]מכתב ימי הסליחות, תשל"א[
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 ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשל"א

 ברוקלין, נ.י. 

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה יהושע שי' 

 שלום וברכה! 

ישראל לטובה ולברכה, הנני  לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל  

בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה  

 ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

 הפ"נ נתקבל.

 חתי"ק בברכה 

 

 −−−−    • −−−− 
  



 בה'תשפ" בדר"ח מרחשון

13 
 

)ב( הרחבת ביהכנ"ס וביהמ"ד ליובאוויטש 
 770שבליובאוויטש 

 ה

 ]ר"ד כ"א תמוז, תשמ"ח[ 

 

 הרי"ל גראנער:רשימת המזכיר 

 "ב"ה, כ"ב תמוז תשמ"ח 

גבאי   של  המכתב  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  מסרתי  תמוז  כ"א  ד'  ליום  אור 

להרחבת   בנוגע  והדוגמא  התכנית  עם  ביחד  שי'  ליובאוויטש  ביהכנ"ס 

 ביהכנ"ס, 

לי:   ידוע להגבאים  כ"ק אדמו"ר שליט"א פתח המכתב ואח"כ אמר  בטח 

ו חב"ד  חסידי  אגודת  ע"ש  רשום  מהם שהבנין  מכ'  כאן  מצאתי  לא 

שמאשרים זה, ותמסור להגבאים שעד שלא אקבל בכתב מאגו"ח הסכמתם 

 לא אענה להם. 

 לייבל גראנער" 
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 ו

 ]ר"ד ט' אלול, תשמ"ח[

 

 רשימת ר' יהושע פינסאן: 

"מה שנמסר לר' י' קרינסקי ביחידות אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א ט' אלול  

 תשמ"ח ותשמ"ח והקהל 

, און אויך די ספרי',  770געשריבן וועגן בני' די בנינים ארום  מ'האט מיר  

אדער    3זאל מען זיך צוזאמען ריידן מיט די גבאים און מ'זאל מאכן א ועד פון  

איך מיין נישט פנוי, נאר פנוי פאר    –מענטשן, וואס זאלן האבן זמן פנוי    5

 "ת.און אויך האבן א ידיעה וועגן די ענינים, און מאכן הצעו –דעם 
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 ז

 ]תשמ"ח[ 
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בקשר לתכנית הרחבת בית    770מענה להגבאים דבית הכנסת ובית המדרש  

כתי"ק   )מצילום  ע'    – הכנסת  ח"א  ע"פ  165ס' "מאוצר המלך"  והשלמה   .

 העתקת המזכיר(: 

 להגבאים שי' 

 למכ' ע"ד הגדלת הביהכנ"ס:

 : מן הקצה אל הקצהכנראה מהסברות שכותבים  

 ( הכותבים לא התבוננו עדיין 1

 ( במה רצונם 1  

 ( מה ביכולתם 2  

 כסף מנ"ל  –ג( בכלל   

 ועוד  

 כ"ז וכיו"ב )ראה )*(( מקום למענה  כשיבררו

",  וסידורכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן שני קווים תחת תיבת "   –]במכתבם  

 "[. )*(וסימנו בפנים המענה בציון " 
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 ח

 ]ר"ד חוהמ"ס, תשמ"ט[ 

 

 רשימת ר' יהושע פינסאן: 

 "מה שאמר בע"פ לר"י קרינסקי שי' בחוהמ"ס תשמ"ט:

זייטן   די  ביי  זיין  נאר מ'קאן מוסיף  גרעסער,  ניט מאכן  די שול קאן מען 

 "פלאר זאל זיין פיר. 5אויבן און אונטן, מה טוב אז אנשטאט 
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 ט

 ]ח' מרחשון, תשמ"ט[ 
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 : מענה למר דוד צ'ייס שכתב

Dear Rebbe shelita, 

Many conversations and meetings have taken place on the 

telephone as well as in person since our meeting concerning the 

new world headquarters for Lubavitch. One of the meetings was 

attended by the two gaboim, Rabbis Pinson and Katz. I was not 

present but fully briefed. 

This past Wednesday, the committee met in New Haven, 

Connecticut for approximately 4 hours. Present were: Rabbis 

Krinsky, Herson, the architect and myself. 

The following are some of the points discussed. 

Our understanding is as follows: 

1. The 770 building proper shall not be altered. If necessary, 

we are permitted to build above, underneath and on the 

sides of it. 

2. The shul where the Rebbe davens and conducts farbrengens 

will remain at present level. It is perfectly alright to build 

other facilities at a lower level. Lower level may be used for 

group studies washroom facilities kitchen and any other 

suitable purpose as may be decided. 

3. Davening and farbrengens shall be in the same area as now. 

4. Architect, Mr. Breger, has advised us that it will be much 

safer and less expensive to demolish and rebuild rather than 

make changes in the present structure. 

5. The plan as of now is to completely remove the 784-788 

building and rebuild in its place with the vital understanding 
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that the daily davening and farbrengens shall not be 

interrupted. Building shall not exceed four stories and will 

include a women’s gallery on the north as well as on the 

west sides. 

6. The mens section presently has 5,000 sq. ft. of space to 

daven, we now propose approximately 12,000 sq. ft. 

7. The architect is preparing a preliminary model based on 

proposed plans which will soon be submitted. 

8. After inquiries, architect claims that for safety reasons we 

cannot get permission to demolish and build, while using 

that particular portion of the building. We have several 

alternatives, the priority being: during construction time, 

put up a dividing wall separating the 784-788 building from 

the original 770 area previously known as the Sucah where 

the first construction took place and contains today 5 

chandeliers. 

9. According to builders and architects, realistic timing for 

demolition and construction = 9 months +/-. 

10. We have not given up trying to purchase the three houses 

on Union Street, even though we gave them an offer we 

thought they could not refuse. Most recently we tried 

another avenue to achieve this goal. So far it was 

unsuccessful. We intend to pursue this aspect very 

vigorously as the ownership of this property would 

certainly enhance the entire plan. 

11. Regardless of whether we acquire these three houses, the 

architect Mr. Breger does intend to use two houses on 
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Union Street, namely the corner house on Kingston and 

Union as well as the fourth house from the corner, the kolel. 

(Upon approval, kolel we be accommodated another 

facility.) accordingly, the three houses owned by non-

lubavitchers will be excluded from the new construction. 

12. New strategies were discussed at length concerning other 

attempts to acquire the three above mentioned houses on 

Union Street, including the advisability of someone 

meeting with the Reverend who may be concerned with the 

new construction. As yet, no decision has been reached. A 

decision to pursue a different avenue which cannot do harm 

to our position became a possibility, namely, to apply 

immediately for a demolition permit in order to remove the 

kolel building. Upon receipt of the permit, we wound bring 

the necessary bulldozers and construction equipment to the 

area. Thus the realization that this project is indeed a reality 

would be known by everyone in the neighborhood. Those 

residents who have been holding out for a larger more 

attractive selling price would realize that the time has come 

to make their decision and thus is their last opportunity to 

enhance their pocketbooks. 

13. Consideration was given to purchase the building located at 

792-796 Eastern Parkway (across the street from Kingston 

Avenue) for offices, publishing of the sichos, etc., which 

will have to be moved from present location, we are also 

entertaining other options. 

G-d willing, I shall communicate with the Rebbe soon again after 

the Rebbe receives our report and preliminary model. The Rebbe’s 
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comments – if any – on the above would be deeply appreciated so 

as to remove possible misunderstandings and clarify the Rebbe’s 

desire and intention. 

With respect and esteem, 

David T. Chase   

 (:מתפרסם בזה לראשונה – )מצילום כתי"קמענה כ"ק אדמו"ר שליט"א  

 נת' ות"ח

 ומתאים למה שדברנו

 ואזכיר עה"צ שיהא בהצלחה רבה
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 י

 ]ה' אלול, תשמ"ט[ 

 

ההרחבה  בקשר לתכניות    –  770מענה להגבאים דבית הכנסת ובית המדרש  

 )מהעתקת המזכיר(: 

 זה כו"כ שנים ששקו"ט בנדו"ז. 

כשמתרבים המתפללים וביהכנ"ס    – לתשרי    בסמיכות  –ובעיקר מתרחבת  

 בנין ושיפוץ וכו'.  באמצעצ"ל מסודר ולא 

_____ 

 כמדומה שמכבר החליטו:

 צ"ל נשמר, ורק להוסיף עליו. 770 הבנין
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 ישאר בן ג', כמו ע"ע. לכל היותר קומה אחת. ומה טוב שהבנין  –בגובה 

דבנ"י   ממונם  על  חסה  בהם    –התורת  שמסיימים  מיליון   10ותכניות 

 . צ"ל פחות ממיליון. והממעט ה"ז משובח.מופרכת

שצריך   בהתכניות  משרדים    לפנותבאם  או  דכל    –דירות  התדברות  צ"ל 

 שפב"פ או מוסד מוכרח וכו'.  לגזורהצדדים, ולא 

 .770בסמיכות של בכל אופן צ"ל גם דירות 

 צד דהרחוב. באותו 770על השייך לתכנית דהוספה על 

דהבני' )לא רק ב"כ דביהכנ"ס, אלא גם דאגו"ח, דמל"ח    מורחבצ"ל וועד  

 וכו'(. 

 כוח"ט. 

 

 יא 

 ]לפני ימי הפורים, תנש"א[ 

המדרש   ובית  הכנסת  בית  להרחבת  הבנין"  ל"ועד  דו"ח    –  770מענה  על 

 )מהעתקה(: 

 למומחים לזה כמובן שייך 
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 יב

 ]ימי הפורים, תנש"א[ 

 

 שכתבו:  – 770מענה ל"ועד הבנין" להרחבת בית הכנסת ובית המדרש 

מאז   כי  למסור,  בזה  הננו  וביהמ"ד  ביהכנ"ס  ושיפוץ  להרחבת  "בהמשך 

כ"ק   הוראת  כפי  מומחים,  עם  הזמן  כל  עבדנו  האחרונה  בפעם  שכתבנו 

סי"א[. העיכוב הי', לקבל רשיון שנוכל לצאת  אדמו"ר שליט"א ]ראה לעיל  

לכיוון איסטערן פארקוויי כי ישנו חוק שעל איסטערן פארקוויי כל הבנינים  

 צריכים להתחיל שלשים פוס אחרי גמר המדרכה. 

חברה   לנו  הי'  בהתחלה  מומחים,  דין  עורכי  דרך  הלכנו  זה  את  לקבל  כדי 

ה עם  טובים  קשרים  להם  יש  זה,  את  לסדר  לא  שהבטיחו  לפועל  עירי', 

פעיל   הי'  )אביו  לינדענבוים  מר  של  החברה  דרך  הלכנו  זה  אחרי  הצליחו. 

שקבלנו   פעל  וב"ה  לזה,  התמסר  והוא  בים(  עם  יחד  הדמקרטים  בחברת 

רשיון להרים את כל השטח לפני שני הבנינים כארבע פוס לערך, כדי שנוכל  

 להשתמש בשטח שמתחת לזה.

' מנחם ווייס, שהוא נחשב למומחה בבני'  בתור אדריכל אנו משתמשים עם ר

 כזו.

לפי התכנית הזה יוכל הביהכנ"ס להגיע בצד צפון עד הקיר של התחלת הבנין  

 עם הגובה המלא.
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 וכל השטח הזה יהי' לביהכנ"ס )ובהחדר הקדמי יהי' לנט"י וכו'(. 

 הכניסה והחדר הקדמי לביהכנ"ס יתחילו כשמונה פוס אחרי גמר המדרכה. 

שירותים,  מתחת   יהיו  ושמה  סעלער,  סאב  גם  יהי'  שניתוסף  הזה  לחלק 

לאקערס, מקומות למעילים, וגם חדר קונפרנץ שיוכל להכיל כמאה וחמשים  

 איש.

גם בצד הדרומי של הביהכנ"ס אנו יכולים לצאת לכיוון דרום אחד עשרה  

פוס מרובע, מבין שני   נרויח כאלף ומאה  ועי"ז  כל הביהכנ"ס,  פוס לרוחב 

 ים יתוסף לגודל הביהכנ"ס למעלה מחצי. הצדד

בקשר להעזרת נשים, נוכל לעשות עזרת נשים בקומה שע"ג ביהכנ"ס דעתה  

משלשה צדדים, מערב צפון ודרום, וכולם יהיו בנוים בשיפוע כדי שגם אלו  

 העומדות מאחור יוכלו לראות טוב. 

 לפי זה יהי' העזרת נשים יותר מפי שלש כמו שהוא עכשיו.

וסטיק אנו עובדים כפי הוראת מומחה בתחום הזה, ויהי' בעז"ה  בקשר לאק 

 שיפור המתאים. 

המשרדים הנמצאים כעת על הקומה השני', אחרי התדברות עם הרח"י שי'  

קרינסקי יהי' לכולם מספיק מקום על הקומה השלישית והרביעית, אחרי  

יער  תיקונים ושיפוצים המתאימים, וגם יהי' אפשריות לעשות כל הבנין "פי 

 פרופ", וגם ישנו הבית על רחוב קינגסטאן שיהי' אפשריות להשתמש בו. 

, ויהי' המשך מהספרי' עד  770הציור החיצוני של הבנינים יהי' בתאום עם  

 קינגסטאן. 

יתחיל אחרי   באם  ולדבריו  כגון אלו,  בעבודת  גם עם קבלן, מומחה  דברנו 

יהי'    –פני חגה"פ  ובאם יהי' הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א נתחיל ל  –חגה"פ  

נוכל   הזמן  באופן שבכל  יהי'  הבני'  כל  לראש השנה.  בעזה"י  מוכן  המקום 

 להשתמש עם הביהכנ"ס, לכה"פ חלק חשוב ממנו. 

 לפי התכנית הזה יתוספו ויתרחבו גם היציאות של ביהכנ"ס.
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לארגן   האפשריות  בעזה"י  יהי'  ועסקנים  הועד  חברי  בין  התדברות  אחרי 

 הסכום הדרוש לזה. 

הר"מ    כל ה"ה:  הועד  חברי  כל  עם  והתייעצות  התדברות  ע"פ  הוא  זה 

הר"ד   קרינסקי,  הרח"י  קליין,  הלוי  הרי"ב  סימפסאן,  הרש"מ  הערסאן, 

שם והרא"י  מהעסקנים  -ראסקין  וכמה  מזכירות  חברי  ועם  שיחיו,  טוב 

 שיחיו. 

עפי"ד חבר הועד הר"מ שי' הערסאן שנוכל להכניס את ר' דוד שי' טשייס  

 שלע"ע בגלל נסיעותיו התכופות מעבר לים לא עלה להפגש אתו.  לכ"ז, אלא

 והננו מבקשים את הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לזה". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקת המזכיר(: 

לזה",   שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  וברכת  "הסכמת  התיבות:  את  בעיגול  סימן 

 וכתב:

 שייך לאגו"ח וכהחלטתם 

 השתתפות בהנ"ל מצו"ב

 

 יג

 ]יום הבהיר י"א ניסן, תנש"א[

על ההודעה    –  770מענה ל"ועד הבנין" להרחבת בית הכנסת ובית המדרש  

 ע"ד ההתחלה ביום זה בבנין ההרחבה )מהעתקה(:

 והזמ"ג והענין בכלויהא בשטומו"צ 

 אזכיר עה"צ 

 

 −−−−    • −−−− 
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)ג( גבאות ביהכנ"ס וביהמ"ד ליובאוויטש 
 770שבליובאוויטש 

 

 יד

 מרחשון, תשמ"ז[  ז']
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 שכתבו:  – 770מענה להגבאים דבית הכנסת ובית המדרש 

 "ויעקב הלך לדרכו וכו'. 

הנה יחד עם האמונה התפילה והקווי לגאולה שלימה בגילוי משיח צדקנו,  

 הרי עולם כמנהגו נוהג ע"פ התורה בהתלבשות הטבע ומנהגיה. 

ושמחה, אך כל הקהל הקדוש  ת"ל ימי התפילה החגים וכו' ב"ה עברו בשלום  

הזה כולם פה אחד שזה הי' ממש מעשי ניסים ורק המשכות כוחות וקדושה  

הטבע הוא שעמד לנו שהכל ב"ה  -ע"י רבינו שליט"א באופן של למע' מדרך

מוכרח   והרי  הנס  על  סומכים  אין  הרי  אך  לב.  וטוב  ושמחה  בשלום  עלה 

בל אורחים מקצוי  להעשות כל מה שבאפשר שהמקום קדוש יהי' מסוגל לק 

 אם יתאחר עוד ח"ו קיבוץ הגליות.  עולם ובודאי הרבה יותר משנה זו

ועסקני הכלל של אנ"ש לערך של   לקבוע אסיפת ראשי  אשר ע"כ בדעתינו 

מנין אנשים. וברוב עם הדרת מלך לשית עצות איך ומה ושבאיזה דרך ואופן  

 עלינו להגיש לזה הדבר. 

שליט"א להצליח ולמצוא הדרך הישר    ובזה הננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר

 והטוב אחרי ההצעות וישובי הדעת ברוב מתעסקי אנ"ש".

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

 [ סימן קו תחת התיבות "ראשי ועסקני". 1]

מחק את התיבות "הדרת מלך",    –[ על מה שכתבו: "וברוב עם הדרת מלך"  2]

 וכתב:

 הדעותבלבול   –בכיו"ב ]וברוב עם[ )

[ מחק את התיבות: "ובזה הננו לבקש", וסימן בחץ את התיבות: "ברכת  3]

 כ"ק אדמו"ר שליט"א". 
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 טו

 ]לאחר ש"פ בראשית, כ"ד תשרי, תשמ"ח[ 

בראשית   בש"פ  ה"זכותים"  מכירת  דו"ח  על  פינסאן  יהושע  לר'  מענה 

 )מהעתקת המזכיר(: 

 נל'  –הרשימה 

 נת' ות"ח

 בת הביהכנ"ס בכל מכל כל.ואזכיר עה"צ שינצלו כהנ"ל להרח

 

 טז

 ]כ"ג שבט, תשמ"ט[ 

שכתב   פינסאן  יהושע  לר'  הרבנית    –מענה  לזכרון  הש"ס  לסיום  בקשר 

הצדקנית נ"ע: "ת"ל הסיום הי' בהצלחה ובנעימות בצותא עם אנ"ש וזקני  

ואחרי הסיום בשקלא ג"כ  -החסידים.  היו  ענינים ממסכתא  באיזה  וטריא 

מאיזה   מאחדים  דרשות  בעיקר  עוד  מסיבה  המשך  ואח"כ  מהש"ס.  עניני 

ברובם.   לההילולא  הנוגע  מעניני  הקדושים  רבותינו  מאבותינו  ממעשיות 

לגאולה בקרוב  ונזכה  וכו'  וכו'  ללמוד  יזכינו  שהשי"ת  שטוחה  - ובקשתינו 

 שלימה ע"י רבינו שליט"א" )מהעתקה(: 

 יהי רצון שתהא פעולה נמשכת

 אזעה"צ 

 

 −−−−    • −−−− 
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 תפארת זקנים לוי יצחק)ד( כולל 
 

 יז

 ]ז' אלול, תשד"מ[ 

מענה לר' יהושע פינסאן על ההודעה ע"ד התחלת הלימודים ב"כולל תפארת  

 )מהעתקת המזכיר(:  770זקנים לוי יצחק" שע"י בית הכנסת ובית המדרש 

 ות"ח על הבשו"ט ויה"ר שיהא בהצלחה רבה ובפרט שהמלך בשדה כו'.

 אזכיר עה"צ 

 

 יח 

 ניסן, תשמ"ו[ ]ח' 

מענה לר' יהושע פינסאן שכתב: "הנה בהכולל תפארת זקנים בשיעור גמרא  

מסיימים לע"ע מסכת שבת. וגם בשיעור ערב בביהכנ"ס מסיימים בשיעור  

גמרא מסכת סנהדרין. ובדעתי אי"ה לסדר סיום בביהכנ"ס ביום הבהיר י"א  

בקש ברכת כ"ק  בצהרים. והנני ל  2ניסן הבע"ל ועכ"י לטובה ולברכה בשעה  

 אדמו"ר שליט"א ללמוד וכו' ולחיזוק המוח וכו'" )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות: "והנני לבקש ברכת כ"ק  

 אדמו"ר שליט"א ללמוד וכו' ולחיזוק המוח וכו'", וכתב: 

 אזכיר עה"צ 
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 יט

 ]י"א כסלו, תנש"א[

"ת"ל   שכתב:  פינסאן  יהושע  לר'  בתפארתמענה  סיימנו  לוי-היום  - זקנים 

יצחק מס' חגיגה וע"פ בקשת אחדים מהמשתתפים התחלנו מס' גיטין. ואני  

תפלה ומבקש ברכה שיחזק השי"ת בריאותי במוח ולב ונזכה ללמוד וללמוד  

 מתוך הרחבה והמנוחה בכ"י" )מהעתקת המזכיר(: 

 , והזמ"ג.ובהוספהוימשיך בבשו"ט 

 אזכיר עה"צ. 

 

 −−−−    • −−−− 
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 )ה( ענינים נוספים
 

 כ

 ]כ"ו מרחשון, תשל"ה[ 

 מענה לר' יהושע פינסאן )מהעתקה(:

 [ במכתבו כתב: 1]

"הנה ר' זלמן אלי' הנדל שי' פנה אלי האם בדעתינו לעשות מה שהוא לעילוי  

ולזכרון הנפטרת ליבא ע"ה בת הרב ר' אברהם אלי' ז"ל )כהמשך אחרי שבני  

 ה ענין של גמ"ח(. נחום יצחק שי' דבר עמו באיז

ואחרי שפרט את כל המצב שבצפת לע"ע בהנוגע להתעסקות של שליח כ"ק  

אדמו"ר שליט"א ה' ר' י' לייב ]קפלן[ שי' הציע, אולי אפשר לקנות איזה בית  

 למען מקום קבוע להתעסקותם בעיר וכו'. 

אחרי דברי איזה פעמים עם בן אחותי ר' י' לייב שי' הביע דעתו שנחוץ בעצם  

עד מאד לע"ע להתחיל בבנין מרכז חב"ד על מקום ההקדש שנמסר לאגודת  

)וכידוע לכ"ק   חב"ד, והצעתו לבנות בנין מרכז חב"ד על שם הנפטרת ע"ה 

 אדמו"ר שליט"א שהתכנית וכו' כבר מוכנים המה(. 

בנתיים דיבר ר' זלמן אלי' עם איזה אנ"ש בענין זה, ואמרו שמוכנים המה  

 נין על שם הנפטרת ע"ה ומבקש תשובתינו בזה. להשתדל בסיוע לאפשר ב 

מצדינו אנחנו כמובן מוכנים הננו לעשות מה שאפשר לזכות הנפטרת ע"ה  

 ואולי גם אוכל למצוא בזה איזה מרגוע לנפשי האומללה. 

אלף דולר בל"נ, ולפי    25או    20ואקוה שבעזהי"ת מצד משפ' נוכל לנדב לערך  

אומרים שיוכלו לאסוף ג"כ סכום    דברי ר' זלמן אלי' האנ"ש שדיבר עמהם 

של עשרים או עשרים וחמש אלף דולר בין מנדבים וידידים וכו', ולפי דברי  

בפועל,   בבנין  להתחיל  יוכל  פחות(  אפילו  )וגם  כזה  בסכום  שי'  לייב  י'  ר' 

 ואח"כ גם יוכל לקבל איזה תמיכות על אתר. 
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שליט"א אם  ע"כ הנני בזה לבקש חוות דעתו הקדושה של הוד כ"ק אדמו"ר 

לפני הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א, או אפשר ימצא   ולרצון  ונכון  נחוץ  הדבר 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א לנכון להציע איזה ענין אחר". 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בחץ ובעיגול את התיבות: "הדבר נחוץ"; וציין:  

(1) 

 [ במכתבו כתב: 2]

נהוג לכאו' בכל תפוצות  "ומענין לענין ילמדנו רבינו, תוכן הענין שבכגון דא ה 

ישראל גם בענין לימוד המשניות האם צריך להוציא בדיבור קודם הלימוד  

בראשי   פרקים  בלימוד  הוא  ואיך  פב"פ,  נשמת  לעילוי  הוא  זה  שלימוד 

אותיות של שם הנפטר, או בכל כהאי גוונא אמרינן קמי שמיא גליא, אם ענין  

 של הזכרת שם הנפטר יש בזה משום זכות וכו'". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ( 2( )גליא[  ( ]שמיא[ –בנ"א )ופשיטא ]בכל כהאי גוונא אמרינן קמי[ 

 [ במכתבו כתב: 3]

"בענין מספר הקדישים בכל יום שהי' ידוע לט"ז, לכאו' לע"ע אחרי שנתק'  

בנוסח התפלה באמירת קדיש דרבנן אחרי כל תפלה נשתנה המספר, זאת  

 אומרת שמספר ט"ז אינו בדיוק". 

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

 (3כנגד כו'. ) המכווןראה שו"ע אדה"ז ר"ס רס"ג: יכולין להוסיף על דבר 
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 כא

 ]ג' שבט, תשמ"ח[ 

 מענה לר' יהושע פינסאן שכתב:

"בקשר שרוצים כבר מזמן לארגן קרן רציני גמ"ח לעזר נשואין לאנ"ש וכו'  

והשתתפות של כ"ק אדמו"ר שליט"א(, יש הצעה לעשות  )הי' כבר הסכמה  

שהם   בנה"ח  כעת  שיש  לשמחות  גמ"ח  הקרן  הנהלת  עם  בשיתוף  יחד  זה 

הקימו זה לאנשי נה"ח, וכעת לשתף ולעשות זה קרן גדול לאנ"ש באה"ק לפי  

 התנאים שלהם אשר עי"ז הקימו הקרן שיש שם כבר קרוב למאה אלף דולר. 

וחים ברחבי אה"ק יכולים לצרף ע"י השתתפות  התנאים: כללות אנ"ש והשל 

 דמי חבר בתשלומים הכי נוחים.  $500חד פעמית של 

שיהי'   לאחרי  אותם  נקבל  וכו'  ירושלים  כפ"ח  הגדולים  מריכוזים  אנ"ש 

מלפחות   למצוא    80%השתתפות  מקום  בכל  ידאג  )ההנהלה  וכו'  מהריכוז 

 אנשים שיהיו וועד לסדר ולארגן זה(. 

 ערבים בתור ערב קבלן או ערבות מהעבודה וכו'.  2הלוואות ע"י חתימת 

 א' לחצי שנה יהי' ביקורת מוועד ביקורת על ניהול הגמ"ח.

 כל העבודה יהי' ע"י ההנהלה המקומית וכו'. 

'תיקייט של כולל חב"ד מוסד של הכולל אשר  הגמ"ח יהי' על השם והבע"ב 

עד   להכניס  הכולל  יצטרך  שנה  . מעריכים שעד   . ע"י  כדי    $200,000ינוהל 

ע"י   הסכום  לגייס  בקלות  שנוכל  חושבים  )אנו  וכו'  הבקשות  למלאות 

 פקדונות וכו' וכיו"ב ע"י תרומות(.

 אנו שואלים את דעת והסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א להביא זה לפו"מ". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(: 

 אין להכולל דכאן להתערבב )וסו"ס לנהל( "הפוליטיקע" דשם
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 כב

 ]י"ד תמוז, תשמ"ח[ 

 מענה לר' יהושע פינסאן )מהעתקה(:

[ במכתבו כתב: "הנני בזה בשליחות אחי ניסן בן חי' צערא שי' אחרי שהוא  1]

ה א"א לסמוך ע"ז  אינו מרגיש א"ע כראוי וצריך לבדיקות ועל אתר כנרא 

 ע"כ היום נוסע לצרפת לעיר ניס ומבקש ברכת כ"ק א"ש".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 אזעה"צ 

 ]וראה לקמן סכ"ג[.

[ במכתבו כתב: "גם ביקש בעד . . שעבודתו ועסקו הוא גאלדשמיד ויש לו  2]

 לע"ע קישוים מצד הגוים, ומבקש ברכת כ"ק א"ש".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 אזעה"צ 

 
 כג

 ]כ"ט תמוז, תשמ"ח[ 

 מענה לר' יהושע פינסאן )מהעתקה(:

שי'  1] צערע  חי'  בן  ניסן  יקירי  אחי  בשליחות  בזה  "הנני  כתב:  במכתבו   ]

מטוניס שזה עתה בא חזרה מעיר ניס שהרופאים ב"ה מצאו שאצלו הכל  

 כשורה ויוכל להמשיך עבודתו כראוי אי"ה". 

תיבת   מחק  שליט"א  אדמו"ר  התיבות  כ"ק  תחת  קו  וסימן  "ויוכל", 

 וכתב:  – "להמשיך כו'" 

 ומתוך שוט"ל[ להמשיך עבודתו כראוי אי"ה]



 בה'תשפ" בדר"ח מרחשון

37 
 

[ במכתבו כתב: "גם דעתו בעזהי"ת לבוא לכ"ק אד"ש על חג הסוכות וזוג'  2]

לנסוע   יוכלו  לא  שניהם  כי  מנ"א  כ'  על  שתסע  דעתם  ציליא  בת  רחל 

 מעבודתם".  

, וסימן בעיגול את התיבות: "שניהם  כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "כי"

 ( 2)לא יוכלו לנסוע מעבודתם"; וציין:  

 [ במכתבו כתב: "ובזה הנה מבקש הסכמת וברכת כ"ק אד"ש". 3]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 אזעה"צ 

 
 כד

 ]י"ב מרחשון, תשמ"ט[

 מענה לר' יהושע פינסאן שכתב:

ה. ולכאו' כפי' הפשוט  "וירא כ"ב פס' ח' וילכו שניהם יחדו כפי' רש"י בלב שו

הרי מצד יצחק הי' זה תיכף בשמעו בלי שום הבנה או התבוננות, היינו שהי'  

בכל עת בגילוי בהרגש מס"נ על קידוש השם, וא"כ לכאו' מתעוררת יותר  

 קושי' הידוע מדוע לא נזכר כלל איזה ענין בעקידה מצד יצחק.

' מיותרים ודי בויקח  בפסוק וישלח אברהם את ידו וגו' הרי מילין אלו לכאו

 וגו'. 

ואולי לפרש את המילין של וישלח וגו' שהפי' וחידוש הוא שזה נעשה מצד 

היד בעצם בלי הקדמת רצון מוח או לב, אלא שהמרכבה של הגוף לרצון ה'  

יוצא   הי' כ"כ עד שבשר היד הגשמי הי' בהרגש של קידוש השם, אשר זה 

 אצל יצחק לא הי' כזה.  לגמרי ממצב של קידוש השם בכל מקום אשר גם 

כי   כ"א  הקודש  אגרת  כלשון  הידוע  הקושי'  על  להבין  לכאו'  אפשר  ובזה 

ע"ה   א"א  מעלת  לערך  גדול  לנסיון  כ"כ  נחשבת  אינה  עצמה  מצד  העקדה 

זאת בזריזות כפי   וכו' רק שא"א ע"ה עשה  וכו' והרי כו"כ קדושים  בשגם 
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 גם הנ"ל אינו מופרך.  שמבו' כדי שיהי' ביאור ותירוץ לכל באי עולם, ואולי

 ושאלתי אם יש בזה מה שהוא או שאינו עולה על שלחן מלכים כלל". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(: 

 – כמענתי בכיו"ב 

 להדפיס בא' הקובצים 

 אזכיר עה"צ 

 
 כה

 ]ד' מרחשון, תש"נ[ 

 מענה לר' יהושע פינסאן שכתב:

 שתי'. "דו"ח מעבודת הצ"צ של זוג' לאה בת ביילא 

זה יותר משנתיים מעבודת זוג' לעזרת באי רוסיא אשר הם באים מהחל ועד  

כלה בעירום ובחוסר כל, ואחרי הכירה איזה מהם באה לעזרתם בלבושים  

וכמובן שמכל   כ"ז לכל המשפחה,  מבית. וכשראתה תנועת קבלתם מסרה 

בית ב"ה הביאו וחברך חברא אית לי' והדבר התחיל להתפשט עד שקשה הי'  

 לסדר כ"ז בביתי. 

ובראותי הנחיצות כ"כ סדרתי בקומה שני' של תפארת זקנים חדר בעד זה,  

ובזמן קצר נתפשט הרבה יותר הן מצד הנותנים והן מצד המקבלים עד שג'  

במלאכה   קשור  שהדבר  וכמובן  לגמרי.  נתמלאו  בהקומה  שהיו  חדרים 

הוא מעיקרי    פועלית, והרבה פעמים נצרכים איזה נשים ביום כי הסידור בזה

התנאים של הצלחת הדבר, אשר עד עכשיו היתה מצעת כ"ז בין המקבלים  

והיו נשמעים לדבריה בלי תשלום כספי, ות"ל כמובן היתה יחד עם סידור  

ערך   לפי  תו"מ  והנהגת  לקיום  בקירוב  ומקשרת  מדברת  לפניהם  העזרה 

 כאו"א עד שפעמים בא לחיזוק בני משפחה. 
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גם הגרים פה בדחקות זה  ובכלל החיזוק של באי רוס יא נתודע כ"כ אשר 

להם לעזרה כי גם דברים ובגדים חדשים באים מקא. מפעם לפעם שיצאו  

כנראה מהמאדע כמו מנעלים למאות מספרים ודברים אחרים וכדו', וגם בין  

המכירים פעלה שבצנעה יקבלו ובין האורחים מאה"ק בצנעה ב"ה נתקבל  

ג במשפחות  בפרט  לזה  הנחוצים  כזה  אצל  במצב  ב"ה  הדבר  ולע"ע  דולות 

 שנחוץ למקח גדול ביותר.

וזה יותר מחצי שנה שזוג של בע"ת עושין הרבה במקצוע זה גם בכלי הבית,  

ובעלה   גיטל  טובה  בת  דבורה  האשה  אשה  שילוח  של  בהוצאה  זה  וקשור 

 מתעסקים להביא כ"ז לפועל.

וק ההתעסקות  ובזה הנני לבקש ברכה בעד זוג' לאה בת ביילא שתצליח בחיז

ולחיזוק בריאותה שמפעם לפעם מרגשת חלישות וגם לחזק בריאותי שלא  

 יהי' לי שום עיכוב ח"ו בקביעותי ועסקי בצ"צ". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(: 

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה וכו' 

 אזכיר עה"צ 

 
 כו

 ]י"ז טבת, תש"נ[ 

 מענה לר' יהושע פינסאן שכתב:

  .  . ידיד אחי שי' אחרי קבלתו אתמול הברכות ושני דולר מכ"ק  "הנה מר 

 א"ש בא אלי לישב קצת בצוותא, וכמובן קבלתיו בפנים יפות וכו'. 

ואחרי הפלאתו במעלות ובמדות תרומיות של אחי שי', כי הוא הי' איזה זמן  

בטוניס וכנראה קבל השפעה ולימוד בפנימיות, הציע לפנינו איזה ענין של  

כנראה.   ולידתו  פועל  וולד  זריעת  של  במקצוע  הוא  הרי  דבריו  ולפי 

 מהמומחים הידועים ועובד בשני בתי חולים חוץ שני אפיס שלו. 
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ויודע בכללות דיני נדות ואישות וכו', ואומר שבזמן האחרון נתועדו הרבה  

עניני רפואה בקשר לזה עד שהביא מעשיות שבאו על ידו שרופאים מומחים  

רב  שנים  אחרות  אחרים  במקצועות  לדברים  שונות  ברפואות  נשתמשו  ות 

לגמרי וכשבא לידו נתגלה שטעו לגמרי, והגם שזה הי' במקום בצואר אבל  

 זה הי' בקישור להנ"ל. 

ויודע הוא שהחרדים אינם משתמשים בדרך ובדעת וברפואות של המומחים  

ודוקא   זה  במקצוע  יחד עם מורה הוראה  לחבר  אלו, אשר ע"כ הוא מציע 

באוויטש ובקשר עם מורה הוראה כזה יעשה חיבור )בכלל יש  המקושר לליו

הרבה   להם  יודע  למען  החרדים  לעדות  ובדיוק  בכוונה  חיבורים(  כבר  לו 

 דברים שאפשר ונכון לידע ולהשתמש בהם בהיתר רב מומחה. 

והביא סטאטיסט, עד כמה חלק גדול מאנושות סובלים מכגון דא. ופעם בא  

עכשיו הרבה מהם באים לידו. ואף שיקר לבוא  לידו מי שהוא מעדת ווישניץ ו

אצלו בפעם הראשון דהיינו שלש מאות וחמשים דולר, כשנתקשר עמו ינהל  

 באופן שהוא. 

אשר ע"כ שאלתי היא בעצם הענין אם להתענין ובאיזה אופן ואולי להראות  

 עם מי להתקשר". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(: 

 אם", וכתב: כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "

 [ להתענין] לא

 
 כז

 ]מוצש"ק תצוה, ט' אדר, תנש"א[

 מענה לר' יהושע פינסאן שכתב:

"בלילה ההוא מוצ' שושן פורים ה'תרצ"ט נאסרו גם בעיר חארקוב חמשה  

אנשים, לא' חפשוהו באיזה ימים ולשלשה הי' הדין לכ"א לזמן קצוב להמצא  
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בעיר קבוע, חוץ מלאבי ז"ל ר' נחום יצחק הי' הדין ומשפט שילוח בלאגער  

ולזמן בלתי קבוע. בהשתדלות השגנו   ידוע בלא רשות כתיבה  סתום בלתי 

קישור להמוציא הדינים הנ"ל לבקש ממנו מה זה חומר הדין כ"כ לאבינו  

אינו    –ז"ל, והשיב איש מתקבל ונשוא פנים מאד אצל כאו"א ואיש רעליגיעז  

 יכול למצוא פה. 

הי' אצלי אח גדול תנחום שמו ע"ה )למד יחד עמדי ולוקח לבני חיל ומשם  

בלאגער באנדיוק    לא בא חזרה( הוא נסע מלאגער ללאגער עד שמצא אותו 

סאליקאמסקי גוב. וגם דבר עמו וכמובן ראה שהמצב מאוים ממש, אך פעל  

ועל   לו  ושיומסר  בעדו  חבילות  לשלוח  שנוכל  וגם  הרבה  המנהיגים  אצל 

 חבילה אחת קבלנו תשובה שנפטר בכ"ב מרחשון תש"ב. 

אחים והולכת ומתפשטת בעז'  -בזמן האחרון הרי ב"ה מתפתח עבודת עזרת 

שידוע לכ"ק אדמו"ר שליט"א לע"ע עומד על הפרק ליסד בחארקאוו  ית' כפי  

נערים. בישיבת הועד   מוסד ב"ר שיהי' ע"ש הרבנית זצ"ל וגם ישיבה בעד 

נשמתו,   ולזכר  לעילוי  אופן  באיזה  ז"ל  אבי  שם  יזכר  שבהישיבה  הצעתי 

 ההצעה נתקבלה שיקרא על שמו.

שבחא אחרי  לי  ואמר  בהנ"ל  ראסקין  דוד  ר'  עם  התחילה  דברתי  רקאוו 

הישיבה זה לא מכבר ואצלם הסדר בההנהלה שעד מלאות שנה אחרי פיתוח  

ישיבה א"א לקראותה בשם תו"ת, ולשם אחר לא תו"ת לא שייך לההנהלה,  

ע"כ בדעתי שהישיבה בחארקאוו יקרא אחי תמימים לעילוי ולזכר או רק  

 לעילוי נשמת ר' נחום יצחק ז"ל.

 ק אדמו"ר שליט"א". ובזה הנני מבקש דעת וברכת כ"

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקת המזכיר(: 

 על שאלתו "אם לקרוא זה אחי תמימים", כתב: 

 כמפורסם, וידבר עמהם.  תו"תגם זה שייך להנהלת  

 אזכיר עה"צ 
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 כח

 ]ז' מרחשון, תשנ"ב[ 

 ר' יהושע פינסאן שכתב:למענה  

ממתפללי בית נחום יצחק  "זה שנתיים לערך כשהיו פה מכפר חב"ד אחדים 

יחד עם מבשרם בשמחה מהתפתחות הביהכנ"ס וביהמד"ר במנינים לתפילה  

על אתר   כי המקוה  ביחידות  ולימודים  ברבים  ובקביעותים שונים ללימוד 

ג"כ לעזר לכ"ז וכו', בתוך הדברים אמרו ג"כ כי לו הי' להם עוד ס"ת הי'  

 תחיל כתיבת ס"ת. למעלה ניכרת, ונתקשרתי עם הסופר דכפר חב"ד שי

והנה יא"צ של אבינו ז"ל הוא כ"ב חשון, כפי שקבלנו בכתב מהלאגער עבודת  

פרך אצל סאליקאמסק נפטר כ"ב חשון תש"ב, היינו שבשנה זו מתמלאים נ'  

בכפר   היא"צ  ביום  סיום הספר  לעשות  ורצוני  ובדעתי  ז"ל.  שנה מפטירתו 

 חב"ד בעז' ית'. 

שר'   היינו  הנצרכים,  הכנות  ובענין  עשיתי  לזה,  מסכים  שי'  הכהן  כץ  זאב 

התעסקות בהבנין הרי בני שי' נחום יצחק ויעקב צבי הם משתתפים בישובי  

זקנים הרי אחדים ממשתתפי  -הועד והם בעובי הדברים. השיעור בתפארת 

- הלימוד לומדים את הגמרא קודם וממילא יומשך השיעור ע"י מי. בעזרת

לנסו שאוכל  ומסכימים  ג"כ  דברתי  הם  אחים  הענינים  הרי  בהכולל  גם  ע. 

בלבושים   התעסקותה  חוץ  כי  בעניניה  שמוטרדת  אף  זוג'  וגם  מסודרים. 

וכו', אך משך   בית  כלי  בצרכי  גם  בזמן האחרון מתעסקת  הרי  להנצרכים 

יפסיקו הקשרים, גם כי בזמן האחרון מרת ריבקין   איזה שבועות הרי לא 

 באה לעזרתה בעת הצורך. 

בז הנני  אשר  עכ"ז  שליט"א  אשר  אדמו"ר  כ"ק  וברכת  הסכמת  לבקש  ה 

 לנסיעה הנ"ל וגם לבקר במקומ' הקדושים וכו'. 

דברתי ג"כ עם אחי ניסן שי' בטוניס אחרי שנסיעה לאה"ק אפשר לסדר בנקל  

באופן שעל הניירות לא יהי' ניכר כלל, ואחרי שעליו לנסוע לכינוס השלוחים  

כ הסיום,  על  ג"כ  שיהי'  לסדר  בנקל  הרי  לשביעת  לארה"ב  יהי'  שזה  מובן 

 הרצון בגו"ר. 
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ואחרי שאמרתי שאני מבקש דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א בעדי ביקש אותי  

 שאשאל דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א גם בעדו שיסע לסיום ספר התורה". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(: 

 ויהא בשטומו"צ

 אזעה"צ 

 
 כט

 ]ר"ד מרחשון, תשנ"ב[ 

 פינסאן: רשימת ר' יהושע  

לסיים   לאה"ק  נסיעתינו  בדבר  כתיבתי  על  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  "מענה 

 כתיבת ס"ת על שם ולזכות אבינו ר' נחום יצחק ז"ל חשון תשנ"ב: 

 בשעה טובה ומוצלחת.

איר'ט געבן דארטן א פרייליכן גערוס און בריינגען פון דארטן א פרייליכן  

 "גערוס.

 
 ל

 ]ו' כסלו, תשנ"ב[ 

 פינסאן )מהעתקה(:מענה לר' יהושע  

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והענינים והזמ"ג 

 אזכיר עה"צ 
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 לא 

 ]חסר תאריך[ 

 מענה לר' יהושע פינסאן )מהעתקת המזכיר(:

 אזכיר עה"צ 

 ויבש"ט

 

 ותנצב"ה והקיצו ורננו כו'. 

 
 לב

 ]חסר תאריך[ 

 מענה לר' יהושע פינסאן )מהעתקת המזכיר(:

 נת' ות"ח

 בבית משולש ומצב משולש וכו'. בארוכהכמדובר 

 אזכיר עה"צ 

 

 −−−−    • −−−− 
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 שכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"אחות "כמה דו )ו(
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 −−−−    • −−−− 
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 לזכות

 מנחם מענדל הלוי ת "החתן הרה

 שרה פייגא והכלה

 פישער שיחיו

• 

 ר שיבנו בית בישראל"יה

 בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה 

 כפי שהם מוארים במאור שבתורה 

 החסידות זוהי תורת 

 ר "ק אדמו"לנחת רוח כ

• 

 הוריהם  ולזכות 

 פישער  שיחיו חנה זיסלא ו שלמה זלמן הלוי ת "הרה

 פאלטער  שיחיורחל ודוד שרגא  ת" והרה

 


