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 ב"ה. 

 פתח דבר 

"מכתבי ימי חנוכה  הננו מו"ל קובץ    –לקראת ימי חנוכה, שנת הקהל, הבע"ל  

כלליה'תשמ"ח" מהמכתב  לידינו  שהגיעו  המכתבים  את  הכולל  דימי  -,  פרטי 

 חנוכה ה'תשמ"ח. 

* 

מהווים חלק חשוב ובולט בין המכתבים ששלח    "פרטיים-מכתבים כלליים"

 השנים.   במשךכ"ק אדמו"ר שליט"א 

כ"ק  המכתב כלל נוסח אחיד שקיבלו כמה וכמה, ופעמים רבות הוסיף    גוף

 רים במיוחד לנמען הפרטי. אדמו"ר שליט"א דב

כמה פעמים הדגיש כ"ק אדמו"ר שליט"א את הייחוד שבמכתבים מסוג זה,  

דו שמכתב  העובדה  אף  לא' על  ממכתב  בזה  ומועתק  וכמה.  כמה  קיבלו  מה 

 (: 8תשורה סימפסון ו' ניסן תשע"ח ע'  –ששאל בנידון )מצילום כתי"ק  

)כנראה   "חוזר"  לו  שקורא  מכ'  לו  ששלחתי   ].  .[ עלי  מפני    –"הקובלנא 

מפני   הוא  כו"כ(  לעוד  תורה,  1:  שקויתישנשלח  של  בענין  ענין  לו  שיש   )2  )

יך קָאך זיך באותו זמן )יותר מאשר להודיע שמסרתי  שיענינו לידע אין וואס א

שבהם קאך איך זיך    – ( שילמוד הענין )לרבות המ"מ  3(  דוקא בכת"י  –למזכ'  

למסרו   וע"מ  מער(  המתאימה    –נאך  ובהסברא  קהלתו    –באותיות  לאנשי 

שקיבל מכ' חוזר זה. ומה    –ואולי בכל יאהאניסבורג    –בקהלתו    היחידי)שהוא  

ואתו הסליחה   – גם לירות"ו וכו' כתבתי מה שנ"ל באותו ענין?(. איכפת לי' אם  

 על שטעיתי בכ"ז.".

* 

פרטי" גופא, כמה אופנים ישנם. אך באופן כללי  -במכתבים מהסוג ד"כללי

 היו שני אופנים בזה: 

המאירים נקודה מסויימת    – ובסגנון מיוחד    –  ערך-לפי  א( מכתבים ארוכים 

 מקומות רבים.-סביב הזמן בשנה, ובצירוף מראי
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"מענה  קיבלו  רבים  שבהם  בשנים  זה  הי'  בכמות.  קצרים  מכתבים   ב( 

ולצד  -כללי גם    –פרטי  -כללי  המענהפרטי",  לפעמים  פרטי  -כללי  מכתבהי' 

 בנוסח דומה )עם כמה שינויים בהתאם לצביון מכתב(.

* 

ימי חנוכה דשנת הקהל תשמ"ח עשירים היו בכמה וכמה גילויים, ובראשם  

 שיחת הקודש אלי' זכינו בכל יום מימי חנוכה.  –

פרטי במענה -בקשר עם ימי חנוכה, שלח כ"ק אדמו"ר שליט"א מכתב כללי

 לכמה וכמה מרחבי תבל. 

קצר מכתב  נוסח  להגהה  הוכנס  מן    ,מתחלה  בכמה  חנוכה  בימי  שנשלח 

השנים הקודמות. כ"ק אדמו"ר שליט"א תיקן בו, והוסיף שתי פיסקאות בקשר  

פרטי  -לשנת הקהל ושנת ִתשמח ותַשמח )ויצויין שבגלל זה ארוך מכתב כללי

 פרטיים מהסוג הקצר(. -זה, מרוב המכתבים כלליים

לו )חלקם  כמה ענינים מיוחדים ומעניינים ניתן לראות במהלך מכתבים א

 ראה לקמן בהערות המו"ל, ותן לחכם ויחכם עוד(. 

מכתבים   צילומי  כו"כ  נאספו  זה  לידינו    –בקובץ   מהמכתב   –שהגיעו 

 פרטי דימי חנוכה ה'תשמ"ח, לרגל ימי חנוכה דשנת הקהל זו. -כללי

*  * * 

כלליים במכתבים  בהתענינות  יוסיף  זה  שקובץ  בפרט  - תקוותנו  פרטיים 

 שליט"א בכלל, ובתורת כ"ק אדמו"ר 

 יהי רצון שנזכה זעהן זיך מיטן רבי'ן והוא יגאלנו תיכף ומיד ממש!   –והעיקר  

 המו"ל

 מוצאי יום הבהיר י"ד כסלו, ה'תשפ"ג 

 שליט"א  מאה ועשרים שנה לכ"ק אדמו"ר

  הקהל  שנת
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 מפתח 
 צילום ההגהות בכתי"ק .א

 הרב ישראל צבי גליצנשטייןל . ב

 הרב בנימין נחום זילברשטרום ל .ג

 שמואל פרומר להרב  .ד

 להרב חיים הלוי וזוגתו בנימיני . ה

 להרב פינחס גדלי' הכהן פאשטער .ו

 להרב שאול משה אליטוב  .ז

 להרב חיים אלעזר גורליק  .ח

 להרב יצחק יהודא ירוסלבסקי . ט

 לתלמידים השלוחים ישיבה גדולה יוהנסברג  .י

 להרב נפתלי חיים הלוי וזוגתו לעווענטאל  .יא

 להרב דוד משה וזוגתו מוסקוביץ .יב

 שמואל יהודה וזוגתו וינפלדלהרב  .יג

 להרב שמואל אזימאוו  .יד

 להרב אהרן אלעזר צייטלין  .טו

 להרב שלום יעקב חזן . טז

 להרב אברהם יצחק וואלפסאן .יז

 לאיגוד תלמידי הישיבות ע"י ישיבת תו"ת לוד  .יח

 לתלמידים השלוחים ישיבה גדולה סידני . יט

 למערכת הערות התמימים ואנ"ש ישיבה גדולה סידני .כ

 להרב טובי' בלוי  .כא

 הרב משה פרמן ל . כב

 בשיעור תורה בבית משפחת אבל  ותהמשתתפ ל .כג

 הרב יעקב עמאר ל .כד

 הרב מרדכי גנוטל . כה

 האברך שמואל אפרים ראדשטייןל .כו

 להרב אברהם לייב שוחאט  .כז

 קירשנזפט להרב יגאל  .כח
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 ימי חנוכה ה' תשמ"חב"ה, 

 נ יברוקלין 

 

 שלום וברכה!

 המכ וכו'מאשר הנני קבלת 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 הקהל" ושנת תשמ"ח,,, ובמיוחד אשר השנה שנת  ובפר

( ולשמח את ִתשמחלשמחה גלוי' של עצמו )  –* רמז אבל גלוי  

 (תַשמח האנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הציון הק'. הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על 

 בברכה לחנוכה מאיר ושמח

____ __ 

 פרטי. -צילום ההגהות בכתי"ק לנוסח המכתב כללי

כללי למכתב  הרגיל  הנוסח  את  כלל  להגהה  שהוכנס  חנוכה  -הנוסח  בימי  פרטי 
בקשר לשנת הקהל    –  כמה שנים, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הוסיף בו שתי פיסקאות ב

 .)בפתח( ותשמח  )בחיריק(  ושנת תשמח

 . 13ע'  305נדפס ב"בית משיח" גליון 
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

 מוה' ישראל צבי שי' 

 שלום וברכה!

 האלבום והדו"חמאשר הנני קבלת המכ' 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 "הקהל" ושנת תשמ"ח, ובמיוחד אשר השנה שנת  

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 ולהצלחה בכל חתי"ק בברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 הפתקא דלהלן:למכתב צירף כ"ק אדמו"ר שליט"א את 

 צעירי אגודת חב"ד 

 תשמ"ח  –צה"ל  –מבצע חנוכה 

 דו"ח פעילות 

 לתשומת ליבך:

 לקבל דו"ח מפורט ובהקדם כ"ק אדמו"ר שליט"א רוצה ומבקש

 אל תמנע זאת! 

 ומוסרהו לממונה בתום הפעולה מלא הדו"ח
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 ______ 

 : גליצנשטיין. מוה' ישראל צבי

ע"ד  ששלח    את כותרת הדו"ח  –באופן נדיר    –למכתב צירף כ"ק אדמו"ר שליט"א  
ג, ד. ]הנמען שי' מספר,    מכתביםצה"ל. וראה עד"ז לקמן  חיילי    מבצע חנוכה בקרב

כתב   אז  ששלח  הדוחו"ת  את  כדרכו    –אשר  בהמשך    –שלא  זאת  גדול,  בקיצור 
  ות על כך שאינו ענין לכתוב דוחו"ת ארוכ  דוברמהשלוחים בה    מהלהתועדות של כ 

וכו'. כאמור למכתב שלפנינו צירף כ"ק אדמו"ר שליט"א את תחלת הדו"ח, ובו ע"ד  
 כתיבת "דו"ח מפורט ובהקדם", ובכך ראה הוראה בקשר לכתיבת דוחו"ת מפורטות[. 

 .45ע'  7; "תחיינו" גליון 10נדפס בתשורה גליצנשטיין ט' תמוז תשע"ד ע' 

 

  



 מכתבי ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

11 

 ג
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

 מוה' בנימין נחום שי' 

 שלום וברכה!

 מאשר הנני קבלת המכ' וכו'

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

כל המצורף ל"הכותרות" המצו"ב נתקבל בעתו ויזכרו בל"נ על הציון 

 .הק'

 כ"ק אדמו"ר שליט"א את הפתקאות דלהלן:למכתב צירף 

 )א(

 –רשימת שיעורי החסידות 
 3  1ירושלים ת"ו תשמ"ז / דף: 

כתובת / נושא / יום / שעה / מס. 
 משתתפים / הערות 

 )ב( 

 בס"ד

מבוא קצר לרשימת שעורי התניא



 ______ 

 : זילברשטרום. מוה' בנימין נחום

שתי    –באופן נדיר    – למכתב צירף כ"ק אדמו"ר שליט"א )ככתוב בסיום המכתב(  
פתקאות, כותרות הדוחו"ת שהכניס ע"ד שיעורי החסידות בירושלים עיה"ק. וראה  

בתחלת אחת הפתקאות רשם כ"ק אדמו"ר    –ד.    מכתבב, לקמן    מכתבעד"ז לעיל  
 עמודי הדו"ח(.  3" )כנראה בכדי לציין שהמענה על כל 3שליט"א את המספר "

גליון   ב"תחיינו"  תשמ"ח.    .42-44ע'    7נדפס  בקייץ  קיבל  המכתב  שאת  ]ושם, 
 ועיי"ש גם כללות הרקע בארוכה[.
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

 מוה' שמואל שי' 

 שלום וברכה!

 מאשר הנני קבלת המכ' וכו'

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

על  בל"נ  ויזכרו  בעתו,  נתקבל  המצו"ב  ל"הכותרות"  המצורף  כל 

 הציון הק'.

 למכתב צירף כ"ק אדמו"ר שליט"א את הפתקאות דלהלן:

 )א(

 ב"ה 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

 דו"ח פעילות 

 התוועדות

 )ב( 

 ב"ה 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

 דו"ח פעילות 

 שיעור בדא"ח לנשים 



 ______ 

 : פרומר.מוה' שמואל

שתי    –באופן נדיר    – למכתב צירף כ"ק אדמו"ר שליט"א )ככתוב בסיום המכתב(  
 ב, ג. מכתביםפתקאות, כותרות הדוחו"ת שהכניס. וראה עד"ז לעיל 

 . 38נדפס בתשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח ע' 
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 ה'תשמ"ח ב"ה, ימי חנוכה 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 

 מוה' חיים שי' הלוי 

 וזוג' תי'

 שלום וברכה!

 מאשר הנני קבלת המכ' וכו'

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  ולשִתשמחלשמחה  את  (  מח 

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 ולהצלחה בעבוה"ק ובכלל חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

שנים   בט"ו  התראינו  שלא  ע"ד  בהמשך   –לאמירתי  בא  ה"ז 

)לדיבוַר  הקהל  אודות  כו'  ובארוכה  לאחרונה   בממדיםי'  ורִא י 

  – טו שנים( -ובקשר לשני "הקהל" האחרונים )יד –לזה(  יםהמתאימ

 לבטל החזקה דג' פעמים ע"י ביקורו עתה. 
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 ______ 

 : בנימיני. מוה' חיים שי' הלוי

ביום ר"ח כסלו שנה זו, בעת חלוקת "קונטרס ראש חודש כסלו תשמ"ח" לכאו"א  
קונטרס נוסף, ואמר שזהו "פאר די פופצן  מהשלוחים, נתן לו כ"ק אדמו"ר שליט"א  

יאר וואס מ'האט זיך ניט געזעהן". בהמשך לזה שאל הנמען לפירוש הדברים, שכן  
ביקר בחצרות קדשנו בשנים האחרונות? ועל זה ענה כ"ק אדמו"ר שליט"א בסיום  

 המכתב שלפנינו. 

ע'   תשע"ו  סיון  כ"ב  הורביץ  בתשורה  נדפס   57נדפס  המכתב  סיום    )ובכ"מ(. 
 . 356בלקו"ש חל"ט ע'  
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

 מוה' פינחס גדלי' שי' הכהן

 שלום וברכה!

 מאשר הנני קבלת המכ' ובהם בקשות ברכה פ"נ מר"ח כסלו וכו' 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי    ,רמז )  –אבל  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 מכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. בהפ"נ ש

  –ובקשר ליום ההולדת   –בברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 חתי"קלשנת הצלחה בגו"ר 

בנוגע להסתדרות קבועה וכו' הרי כיון שנמצא בצרפת ושם כל 

ובהתייעצות בידידים    , מובן שצריך להשתדל בנוגע לצרפת  - ימיו וכו'  

 מבינים שבצרפת. 

שלו   התפלין  לבדוק  חדש   –מהנכון  בי"ב  נבדקו  לא  באם 

 שתהיינה כשירות כדין. –האחרונים 
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 ______ 

 : פאשטער.מוה' פינחס גדלי' שי' הכהן

מענה לשאלתו האם להסתדר בפעילות קבועה במקום מסויים    –בסיום המכתב  
 לבדוק התפלין שלו.מחוץ לצרפת, והוראה  

נוסח שקיבלו  גם ב  –באופן נדיר    –לאורך המכתב ישנם תיקונים בכתי"ק, ומהם  
 ז.   מכתבשאר הנמענים. וראה עד"ז לקמן גם 

תשורה אלגריסי ל"ג בעומר תשע"ט ע' ;  32,  30ע'    163"בית משיח" גליון  נדפס ב
14 . 
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

 מוה' שאול משה שי' 

 שלום וברכה!

 וכו'מאשר הנני קבלת המכ' 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי    ,רמז )  –אבל  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

שעות   לג'  אלא  הייתה  לא  הדעת  עץ  אכילת  איסור  כמבואר   –נ.ב. 

 במרז"ל.

 ______ 

 : אליטוב. מוה' שאול משה

במכתבו שאל הנמען במש"כ בתניא ספ"א בענין קליפת נוגה שהוא עץ הדעת טוב 
קליפות    דשלשכשציווה השם לא לאכול מהעץ, הרי יש להעץ גדר   –ורע, דלכאורה  

בסיום   שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ענה  זה  ועל  נוגה?  לקליפת  נחשב  ומדוע  הטמאות, 
 המכתב שלפנינו. 
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נוסח שקיבלו גם  מהלך הב  ן בכתי"קישנו תיקו   – באופן נדיר    –במהלך המכתב  
 ו.  מכתבשאר הנמענים. וראה עד"ז לעיל  

  421-422המכתב נדפס בקובץ "פלפול התמימים" ישיבת תו"ת כפר חב"ד ח"כ ע'  
נמען שי'(. סיום המכתב נדפס בלקו"ש חל"ה ע' צילום ברור נדפס בזה באדיבות ה)

239 .  
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

 מוה' חיים אלעזר שי' 

 שלום וברכה!

 וכו' והדו"חמאשר הנני קבלת המכ' 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ושנת תשמ"ח,  ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל"

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

  –ובקשר ליום ההולדת   –בברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 חתי"קלשנת הצלחה בגו"ר 

 ולצדה מנורה בת שבע קנים?!  – "חנוכה,, נ.ב. 

 ______ 

 : גורליק. מוה' חיים אלעזר

רוסית   לדוברי  "פר"י"  מוסד  ע"י  שפורסמה  למודעה  מתייחס  המכתב  סיום 
ובצד   חנוכה,  למסיבת  הקהל  את  המזמינה  הנמען(,  )בניהול    המודעהבמלבורן 

 הופיעה מנורה בת שבע קנים. 
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

 מוה' יצחק יהודא שי' 

 שלום וברכה!

 מאשר הנני קבלת המכ' וכו'

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 . כ' יקראו בעת רצון על הציון הק'הפ"נ שמ

 להוספה בפעולות מאירות 

 חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח ו

 ______ 

 : ירוסלבסקי.מוה' יצחק יהודא

  – יש לציין, שבד"כ באו הוספות של ברכות כו' לאחר מש"כ "בברכה כו'", וכאן  
הפ"נ שמכ' יקראו  בא לפני תיבות אלו )ויתכן שנמשך לתיבות שלפניו "   –באופן נדיר  

 י.  מכתב(. וראה עד"ז לקמן  בעת רצון על הציון הק'."

 . 52נדפס בתשורה ליפשיץ כ"ט אד"ר תשע"ו ע' 
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 תלמידים השלוחים 

 יוהנסברג  –ישיבה גדולה 

 ה' עליהם יחיו 

 שלום וברכה!

 וכו' והדו"חמאשר הנני קבלת המכ' 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 להצלחה בכה"ע 

 חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח ו

 ______ 

; תשורה ששונקין ר"ח שבט תש"פ  12סימפסון ז' כסלו תשע"ז ע' נדפס בתשורה 
 ע' נז.

 יש לציין, שבד"כ באו הוספות של ברכות כו' לאחר מש"כ "בברכה כו'", וכאן  
'  הפ"נ שמכ"ויתכן שנמשך לתיבות שלפניו  ) בא לפני תיבות אלו    –  באופן נדיר  –

  ט.  מכתבז לעיל " וראה עד '."(.יקראו בעת רצון על הציון הק
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 נו"נ עוסק בצ"צ וכו'הרה"ח אי"א 

 מוה' נפתלי חיים שי' הלוי 

 וזוג' תי'

 שלום וברכה!

 מאשר הנני קבלת המכ' וכו'

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחשיכול להגיע אליהם )האנשים הנשים והטף 

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

ולהצלחה בפרט בהפצת היהדות בברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 חתי"ק

 ______ 

 : לעווענטאל. מוה' נפתלי חיים שי' הלוי

 . 51קדנר ט"ו אלול תשע"ז ע' נדפס בתשורה 
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 חנוכה ה'תשמ"ח ב"ה, ימי 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

 מוה' דוד משה שי' 

 וזוג' תי'

 שלום וברכה!

 וכו'והדו"ח מאשר הנני קבלת המכ' 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 ולהצלחה בעבוה"ק חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 ______ 

 : מוסקוביץ.מוה' דוד משה

"  –.  139-140בספר "הרבי שלי" ע'  נדפס   הוא דו"ח על    – "  והדו"חושם אשר 
  מסיבת חנוכה שערכו עבור ישראלים שהתגוררו בשכונתם )ועיי"ש גם כללות הסיפור 

 , ע"ד הבנים שזכו אליהם בברכות כ"ק אדמו"ר שליט"א(.בארוכה
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 עוסק בצ"צ וכו'הרה"ח אי"א נו"נ 

 מוה' שמואל יהודה שי' 

 וזוג' תי'

 שלום וברכה!

 מאשר הנני קבלת המכ' וכו'

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחלהגיע אליהם )האנשים הנשים והטף שיכול 

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 והצלחה בכה"ע  בברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 כולל, כמובן בשיעורי' לקשישות )וצעירות( תי' חתי"ק

 ______ 

 : וינפלד. מוה' שמואל יהודה

 בתשורה וינפלד כ"ח סיון תשע"ח ע' כ. נדפס 
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

 מוה' שמואל שי' 

 שלום וברכה!

 וכו'והדו"ח מאשר הנני קבלת המכ' 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 ולהצלחה רבה בכה"ע חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 ______ 

 : אזימאוו. מוה' שמואל

 

  



 מכתבי ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

40 

 טו

 

  



 מכתבי ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

41 

 ה'תשמ"ח ב"ה, ימי חנוכה 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

 מוה' אהרן אליעזר שי' 

 שלום וברכה!

 וכו' והגליונותמאשר הנני קבלת המכ' 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  ולִתשמחלשמחה  את  (  שמח 

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 ולהצלחה בעבוהק חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 ______ 

 : צייטלין. מוה' אהרן אליעזר

 . 20נדפס בתשורה צייטלין אדר"ח אלול תשס"ז ע' 
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 חנוכה ה'תשמ"ח ב"ה, ימי 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

 מוה' שלום יעקב שי' 

 שלום וברכה!

 וכו' המכ"עמאשר הנני קבלת המכ' 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 ולהצלחה בכל הענינים חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 ______ 

 : חזן. מוה' שלום יעקב

ב גליון  נדפס  ע'  ;  13ע'    305"בית משיח"  כסלו תשס"ד  ט"ז    12תשורה שארף 
 )צילום ברור נדפס בזה באדיבות הנמען שי'(.  

הוא צילום    –"  המכ"עמספר הנמען שי', אשר "  85ע'    1064ב"בית משיח" גליון  
מידיעה מכובדת שנדפסה בעיתון בברזיל מפגישת השלוחים עם נשיא ברזיל, בעת  

הכבוד" לכבוד כ"ק אדמו"ר שליט"א לרגל שמונים וחמש שנה    חתימתו על "מגילת 
  להולדתו, ביום ט"ו אלול תשמ"ז )ועיי"ש כל הענין בארוכה(. 
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 

 מוה' אברהם יצחק שי' 

 שלום וברכה!

 וכו'  וחד"ת המצו"במאשר הנני קבלת המכ' 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 ולבשו"ט תכה"י חתי"קכה מאיר ושמח בברכה לחנו

 ______ 

 : וואלפסאן.מוה' אברהם יצחק

 נדפס בזה באדיבות א' מאנ"ש שי'.
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 חי 
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 איגוד תלמידי הישיבות 

 לוד  –ע"י ישיבת תו"ת 

 ה' עליהם יחיו 

 שלום וברכה!

 וכו' הדו"חמאשר הנני קבלת המכ' 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 השנה.ולהמשיך זה בכל ימות 

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 והצלחה בעבוה"ק חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 ______ 

 . 396 ,375-376ב"ימי תמימים" ח"ח ע'   נדפס
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 יט
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 תלמידים השלוחים 

 ישיבה גדולה, סידני 

 ה' עליהם יחיו 

 שלום וברכה!

 וכו' והדו"חמאשר הנני קבלת המכ' 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 ראו בעת רצון על הציון הק'. הפ"נ שמכ' יק

 ולהצלחה רבה בעבוה"ק חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 ______ 

 נדפס ב"איי המלך" ע' עד. 

 כ.  מכתבראה לקמן   –מכתב למערכת "הערות התמימים ואנ"ש" דהישיבה 
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 מערכת הערות התמימים ואנ"ש

 סידני  –ישיבה גדולה 

 ה' עליהם יחיו 

 שלום וברכה!

 וכו'והחוברות מאשר הנני קבלת המכ' 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחם )האנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליה

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 ______ 

)צילום    4קובץ "הערות התמימים ואנ"ש" ישיבה גדולה סידני חוברת יב ע'  נדפס ב
 ברור נדפס בזה באדיבות ר' ירחמיאל שי' וואלאוויק(. 

 יט.  מכתבראה לעיל  –מכתב לתלמידים השלוחים דהישיבה 
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

 מוה' טובי' שי' 

 שלום וברכה!

 מאשר הנני קבלת המכ' וכו'

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 ולהצלחה רבה בברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 בהפצת המעינות וכו' חתי"ק

 ______ 

 : בלוי. מוה' טובי'

 . 21נדפס בתשורה בלוי ב' אלול תשס"ה ע' 
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

 מוה' משה שי' 

 שלום וברכה!

 מאשר הנני קבלת המכ' וכו'

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 ולהצלחה חתי"ק בברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 ______ 

 : פרמן.מוה' משה

 . 57נדפס בתשורה לוינזון י"א שבט תשפ"א ע' 
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 כג
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 אל המשתתפות בשיעור תורה

 בבית משפחת אבל שיחיו 

 ברכה ושלום!

 מאשר הנני קבלת המכ' וכו'

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 חתי"קושמח  בברכה לחנוכה מאיר

 ______ 

 נדפס בזה באדיבות ר' יוסף יצחק שי' קרץ.
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 כד
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ וכו' 

 מוה' יעקב שי' 

 שלום וברכה!

 מאשר הנני קבלת המכ' וכו'

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 "הקהל" ושנת תשמ"ח, ובמיוחד אשר השנה שנת  

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 ______ 

 : עמאר. מוה' יעקב

 .66כ"ף מרחשון תשפ"ג ע' נדפס בתשורה ראדאל  
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 כה
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ג אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

 מוה' מרדכי שי' 

 שלום וברכה!

 מאשר הנני קבלת הלוח דבר בעתו ות"ח ת"ח 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 תשמ"ח, ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 ______ 

 : גנוט. מוה' מרדכי

ע'    331"בית משיח" גליון    הוצאת תנש"א )ועוד(;נדפס בריש לוח "דבר בעתו"  
. באותה תקופה בנו ]ב"בית משיח" שם, שאת המכתב קיבל בחורף תשמ"ט  .23-24

 הי' חולה מאד ל"ע והבריא, וקישר זאת עם קבלת המכתב אז[. 
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 האברך שמואל אפרים שי' 

 שלום וברכה!

 הנני קבלת המכ' וכו'מאשר 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 על הציון הק'.  הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון

 חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

 ______ 

 שטיין.ד: רא האברך שמואל אפרים
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 זכ
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 ב"ה, ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 ברוקלין, נ.י.

 אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' הרה"ח

 שי'  ' אברהם לייבהומ

 שלום וברכה!

 וכו'דו"ח מאשר הנני קבלת המכ' 

 –ודבר בעתו 

 דענינם מוסיף והולך ואור,  –בימי חנוכה 

 ובמיוחד אשר השנה שנת "הקהל" ושנת תשמ"ח, 

גלוי   אבל  )  –רמז  עצמו  של  גלוי'  את  ִתשמחלשמחה  ולשמח   )

 ( תַשמחהאנשים הנשים והטף שיכול להגיע אליהם )

 ולהמשיך זה בכל ימות השנה.

 הפ"נ שמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'. 

 חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

_ _____ 

 . שוחאט: ' אברהם לייבהומ

 ר שי' שוחאט. ום דוב בעשל  ר'ת  באדיבונדפס בזה 
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 וכה ה'תשמ"ח ב"ה, ימי חנ

 ברוקלין, נ.י.

 וכו'הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

 אל שי' מוה' יג

 וזוג' תי'

 !שלום וברכה

 וכו' דו"חקבלת המכ'  ימאשר הננ

 –ודבר בעתו 

 ור, מוסיף והולך ואנינם דע –בימי חנוכה 

 הל" ושנת תשמ"ח, ובמיוחד אשר השנה שנת "הק

גלוי   אבל  )לשמחה    –רמז  עצמו  של  את  ִתשמחגלוי'  ולשמח   )

 ( תַשמחשיכול להגיע אליהם ) האנשים הנשים והטף

 ת השנה.ולהמשיך זה בכל ימו

 . ' יקראו בעת רצון על הציון הק'הפ"נ שמכ

 חתי"קבברכה לחנוכה מאיר ושמח 

_ _____ 

 : קירשנזפט. גאל' יהומ
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 כ"ק אדמו"ר שליט"א

 

 


