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  ד"בס

  פתח דבר
  ". אצל הרבי מליובאוויטוש–עבודת הקודש "דורה מורחבת של הספר לפיו מה

  . מהם500-כ ק של"כתי תצלום בצירוף; שקבלתי מהרבי במשך השים מעות 700-הספר כולל כ

*  

, בהדרכה מפורטת, שעבדתי אצל הרבילהתבון בתקופת השים , לקחתי פסק זמן, ד"תש' התמוז' אחרי ג
בכל פרט ופרט של עבודתי , או על ידי מעה בכתב לשאלותי, ת מפורטות בכתבעל ידי הוראו, שהיתה בעיקר

  .בקודש

ות האלו"בחורף תשועה של המעולא הרביתי להעתיק , לא הארכתי ברקע הדברים. ה הדפסתי חוברת צ
אלא התמקדתי במעות הקודש , ק של ההוראות"ולא הרביתי בהצגת תצלומי כתי, ממכתבי השאלות ששאלתי

  .בהוספת תמצית הדברים שעליהם בא מעה זה, עצמם

, שהרי כל מטרתה איה אלא לעצמי ולחבריי הקרובים, את החוברת הדפסתי במספר מצומצם של עותקים
  .שחשקה פשם ללמוד מהדרכות הקודש שקבלתי במשך תקופת עבודתי זו

  .קשוי להדפיסם מחדשורבים מהם ב, שבהם גדלה ההתעייות במעות קודש אלו, ח שים"מאז עברו כ

  :במהדורה מורחבת זו וספו

  .מעות רבים שלא כללו במהדורה הראשוה) א

  .העתקת מכתבי שאלותיי) ב

  ).אלו שמסרו לי ושמרו אצלי(ק של מעות הקודש "תצלומי כתי) ג

  .פרטים רבים בביאור רקע הדברים) ד

*  

  ):מו לקמן פרק (מ "תשהוא על פי המעה שקבלתי בשבט , "עבודת הקודש"שם הספר 

  .'בוגע לעבודת הקודש דילי

   לויןה"ר ישראל יהודה ע" בשלום דובער

  .י.ברוקלין , שת הקהל, ג"תשפ' הטבת' ה



  ה"תש' להוצאת ה– פתח דבר
אגרות שכתבו על שבהם קרוב לתשעת אלפים , מ"ר הכ"ק אדמו"קודש מאת כ- כרכי אגרות22עד ליום זה דפסו 

  . שות שיאותו44מתוך ,  השים הראשוות13כלומר , ג"ועדיין לא הגעו אלא עד שת תשכ, ידו

שכתבו בקרוב , מ"ר הכ"קודש אדמו- שעוד יבואו עשרות רבות של כרכי אגרות, לכאורה היה אפשר להסיק מכך
  .כים וספיםחמשה כר-אבל באמת קשה לצפות ליותר מארבעה. לשלושים השים הבאות

וגם בהן רואים או המעטה .  השים הראשוות13-כי עיקרה של תקופת כתיבת אגרות קודש היתה ב, הסיבה לכך
, ה"שיוי גדול יותר בכמות האגרות בא בשת תשכ. ט ואילך" מתחיל משת תשי–קבועה בכמות מספר האגרות 
. ה רוטשטיין"פטירת מזכירו הרב משה ליב עשת , ט"בשת תשכ, שיוי וסף. ה"שת האבילות אחרי אמו ע
ביחס לאגרות שכתב בשות , מ בעשרים וחמש שותיו האחרוות"הרבי הכ על ידי מעטות הן האגרות שכתבו

  .שיאותו הראשוות

תיבה קבועה היתה : התחילה אז תקופת כתיבת המעות לפתקאות, יחד עם המעטת מספר האגרות הכתבות
מ היה מקבל את חבילת "הרבי הכ. מ"ש להיח את המכתבים אל הרבי הכ" הגו אלשם, מוחת במזכירות

ולפעמים היה מסתפק בהדגשת מלים , ק על גבי המכתב בקיצור"ומשיב בכתי, המכתבים כמה פעמים ביום
  .שזה עצמו היה המעה, שבמכתב השואל

או ימסור , שהמזכיר יעתיקו עבורםכי אם , הקדוש בעצמו יומסר לידי השואלים-ידו-מ לא רצה שכתב"הרבי הכ
, כ היה מחוסל המקור"בד. ג מכתבו"ק שע"ולכל היותר הרשו לשואל להעתיק בעצמו מהכתי. להם המעה בטלפון
, מ"כך שלא שאר במזכירות העתק מכל המעות האלו של הרבי הכ. בדרך זו או אחרת, מ"כרצוו של הרבי הכ

  .שלשים השים האחרוות-במשך עשרים, מ"תבים שקיבל הרבי הכשכתבו על גבי מאות אלפי הפתקאות והמכ

ל של "מעות לשאלות מערכת ההו, השיחות ומאמרים שהיה מגיה, יוצא מכלל זה היו הפתקאות בדברי תורה
כ מסרים במקורן לידי "אלו היו בד, וכן לשאר מחלקות משרדיו, ת"השיחות ומאמרים או של שאר ספרי קה

  .השואלים

, וכבר הודגשה בכמה הזדמויות,  הם אוצר בלום של הוראות בכל שטחי החיים ועסקות הכללמעות אלו
  .בדרך זו או אחרת, לאסוף לערוך ולפרסם את האוצר הבלום הזה, החובה המוטלת עליו

, שהרי לא כתבו בצורת מכתב, "קודש-אגרות"את המעות האלו אי אפשר לפרסם בסדרה הרגילה של כרכי 
הדרך . וצירופם של שיהם, הדגשת מילים במכתב השואל, כי אם בצורה של קטעי משפטים, ובן מעצמושתוכו מ

ובהקדמת סקירת הושא וביאור המשך , בצירוף למכתבי השאלה, היחידה לפרסם מעות והוראות אלו היא
  .הדברים

*  

ים האלו קבלתי כחמש מאות במשך הש. ל ועומד בראש הספריה"זה קרוב לעשרים שה שהי עוסק בעריכה והו
קודש - סדרת האגרות, בין בעריכת הקובץ יגדיל תורה, בכל שטחי עבודת הקודש שהוטלה עלי, ק"מעות בכתי

. השליחות לרוסיה ועוד, משפט הספרים, ביית הספריה, בין ביהול הספריה ועריכת הקטלוג, ושאר הספרים
מ לשאלות "שיש ללמוד מהם על גישת הרבי הכ, ן כללירובם יש בהם תוכ. כמעט כולם מצאים אצלי במקורם

  .שוות בתחומים שוים

חלקו , וכדי להקל על הקורא. בהקדמת תוכן השאלות וסקירת הושא, וכאמור לעיל, בספר זה לקטו מעות אלו
  .בין מעה אחד למשהו, כאשר בכל ושא באה סקירת המשך הדברים, לפרקים ופרקי משה, המעות לושאים

   לוין'ר ישראל יהודה שי" בשלום דובער

  .י.ברוקלין , ה"תש'ח כסלו ה"ר

  



  תוכן עיים
  3................................................................................................................  פתח דבר

  4.....................................................................................ה"תש' להוצאת ה–פתח דבר 

  יא........................................................................................................עבודת הקודש

  יא........................................................................................................המיוי לעבודת הקודש  .א

  ב....................................................................................................................חצי יום בכולל  .ב

  ד..........................................................................................................................המשכורת  .ג

  ה........................................................................................................המשך העבודה בספריה  .ד

  ו.....................................................................................................עריכת יגדיל תורה

  ו..........................................................................................................המיוי לעריכת הקובץ  .ה

  ז........................................................................................................שם הקובץ ווסח השער  .ו

  ט...............................................................................................................ותשועה ברוב יועץ  .ז

  י.......................................................................................................................הפצת הקובץ  .ח

  יב......................................................................................הוראות והערות לקבצי יגדיל תורה  .ט

  יג.........................................................................................................................ג-חוברות ב  .י

  טו............................................................................................................................חוברת ז  .יא

  טו......................................................................................................................יא-חוברות י  .יב

  יז............................................................................................................................חוברת יז  .יג

  יח..........................................................................................................................חוברת יט  .יד

  יח...........................................................................................................................חוברת כ  .טו

  כא.........................................................................................................................חוברת כב  .טז

  כב..........................................................................................................................חוברת כג  .יז

  כב.........................................................................................................................חוברת כה  .יח

  כב..........................................................................................................................חוברת כו  .יט

  כג..........................................................................................................................חוברת כז  .כ

  כד.....................................................................................................................ל-חוברות כט  .כא

  כה........................................................................................................................חוברת לא  .כב

  כו..........................................................................................................................רת לבחוב  .כג

  כו.........................................................................................................................חוברת לה  .כד

  כז..........................................................................................................................חוברת לז  .כה

  כז.........................................................................................................................חוברת לח  .כו

  כט........................................................................................................................חוברת לט  .כז

  כט..........................................................................................................................חוברת מ  .כח

  ל...........................................................................................................................חוברת מא  .כט

  ל...........................................................................................................................חוברת מב  .ל

  לא.........................................................................................................................חוברת מג  .לא

  לא........................................................................................................................חוברת מד  .לב

  לא.........................................................................................................................חוברת מו  .לג

  לב.........................................................................................................................חוברת מח  .לד



   הקודש לעבודת המיוי –עבודת הקודש   

 

  לג.........................................................................................................................חוברת מט  .לה

  לד..........................................................................................................................חוברת א  .לו

  לו..........................................................................................................................חוברת ב  .לז

  לז...........................................................................................................................חוברת ג  .לח

  לז..........................................................................................................................דחוברת   .לט

  לט.........................................................................................................................חוברת ה  .מ

  לט..........................................................................................................................חוברת ז  .מא

  לט..........................................................................................................................חוברת ס  .מב

  לט........................................................................................................................חוברת סא  .מג

  מ...................................................................................................................עא-חוברות סח  .מד

  מב.........................................................................................................................חוברת עב  .מה

  מג.................................................................................................עריכת אגרות קודש

  מג............................................................................................................'עבודת הקודש דילי  .מו

  מג...................................................................................צ"מ והצ"ז אדהא"קודש אדה-אגרות  .מז

  מט.......................................................................................................קודש מילואים-אגרות  .מח

  .................................................................................... הוצאה שיה וחלק שי–קודש -אגרות  .מט

.  ר מוהרש"קודש אדמו-תאגרו" ב- א"ע ח"ב............................................................................  

  ה...........................................................................ה- ג"ע ח"ב "ר מוהרש"קודש אדמו-אגרות  .א

  ו...............................................................................א"ע ח"צ "ר מוהריי"קודש אדמו-אגרות  .ב

  ח..............................................................................ב"ע ח"צ "ר מוהריי"קודש אדמו-אגרות  .ג

  ט..............................................................................ה"ע ח"צ "ר מוהריי"קודש אדמו-אגרות  .ד

  ט..............................................................................ח"ע ח"צ "ר מוהריי"קודש אדמו-אגרות  .ה

  ט.........................................................................ב-א"ע חי"צ "ר מוהריי"קודש אדמו-אגרות  .ו

  ס............................................................................................א"ע ח"ר זי"קודש אדמו-אגרות  .ז

  סג...........................................................................................ב"ע ח"ר זי"קודש אדמו-אגרות  .ח

  סד...........................................................................................ג"ע ח"ר זי"קודש אדמו-אגרות  .ט

  סד.................................................................................ד ואילך"ע ח"ר זי"קודש אדמו-אגרות  .ס

  סח...........................................................................................י"ע ח"ר זי"קודש אדמו-אגרות  .סא

  סט................................................................................ב ואילך"ע חי"ר זי"קודש אדמו-אגרות  .סב

  עא............................................................................................................תאריכי הפתח דבר  .סג

  עב......................................................................................................עריכת הספרים

  עב.................................................................................................................רות שבת קודש  .סד

  עג.................................................................................................................ג מקוה"מקוה ע  .סה

  עד.........................................................................................................י רבלין"הערות מהרא  .סו

  עה................................................................................................ספר הזכרוות דברי הימים  .סז

  עה................................................................................................ג"ב ח"מפתחות המשך תער  .סח

  עו..........................................................................................ד" שער המילואים ח–צמח צדק   .סט

  עט.................................................................................................................תורת לוי יצחק  .ע

  פא.....................................................................................................ז הקצרים"מאמרי אדה  .עא



    הקודש לעבודת ויהמי – עבודת הקודש  

  פג.................................................................................................ר הזקן"מפתח לספרי אדמו  .עב

  פג........................................................................................המשך עריכת המאמרים הקצרים  .עג

  פד.........................................................................................................ח"רשימת מאמרי דא  .עד

  פז.......................................................................................ר הזקן"מאמרי אדמו' הוספות לס  .עה

  פט................................................................................................ע"ש "ר מוהר"ת אדמו"שו  .עו

  צב..........................................................................................................................זיו אריה  .עז

  צג......................................................................................................א ביחובסקי"כתבי הרח  .עח

  צג..................................................................................................ב"ו ח" תרל–תורת שמואל   .עט

  צד...........................................................................................ר הזקן"ספרי ההלכה של אדמו  .פ

  קא................................................................................ הערות לשלחן ערוך–גדים פסקי פרי מ  .פא

  קד....................................................................................................................שערי תשובה  .פב

  קה.....................................................................................................................אשל אברהם  .פג

  קו............................................................................................................ת"כפי יוה מהדוב  .פד

  קח........................................................................................................שלחן ערוך רבו הזקן  .פה

  קי............................................................................................ר הזקן"שאלות ותשובות אדמו  .פו

  קי................................................................................................................סידור תורה אור  .פז

  קיא.....................................................................................ד ברוסיה הסובייטית"תולדות חב  .פח

  קיד...........................................................................................ד בארצות הברית"תולדות חב  .פט

  קטז..............................................................................................ד בארץ הקודש"תולדות חב  .צ

  קיח.............................................................................................ג"תרפ- פ"ספר המאמרים תר  .צא

  קיח...................................................................................................גבאי' מ ן"דרך אמוה לר  .צב

  קכא........................................................................................................ספריית ליובאוויטש  .צג

  קכב.................................................................................................הספריה והקטלוג

  קכב..........................................................................................................................וגהקטל  .צד

  קכד.........................................................................................................היד-הקטלוג לכתבי  .צה

  קכו....................................................................................................עוזרים בעריכת הקטלוג  .צו

  קכח...........................................................................................................הקטלוג על מחשב  .צז

  קל.............................................................................................רשימת דרושי לאדי וקאפוסט  .צח

  קלא.....................................................................................לים"מסירת תצלומי כתבי יד למו  .צט

  קלה.................................................................................................בירורים בחומר שהתקבל  .ק

  קלח...............................................................................................................השלמת ספרים  .קא

  קמב............................................................................................................השלמת קטלוגים  .קב

  קמד................................................................................................................הסיעה לפראג  .קג

  קמה...................................................................................................משפט הספרים

  קמה...........................................................................................................ההכות והמשפט  .קד

  קמח.................................................................................................................אחרי הצחון  .קה

  קמט...................................................................................הקהל-  שת תשמח–מבצע ספרים   .קו

  קב........................................................................................................איחוד שתי הספריות  .קז

  קה.....................................................................................................ביית הספריה



   הקודש לעבודת המיוי –עבודת הקודש   

 

  קה.........................................................................................................766ההרחבות בבין   .קח

  קו...................................................................................................................770-בייתה ב  .קט

  קס...........................................................................................................................פתיחתה  .קי

  קסב................................................................................................השליחות לרוסיה

  קסב................................................................................................הסיעה הראשוה לרוסיא  .קיא

  קסח...................................................................................................הסיעה השית לרוסיא  .קיב

  קעד........................................................................................................מכתבי תורה

  קעד.................................................................................... משעה שהבן יודע לדבר–לדבר בם   .קיג

  קעה...................................................................................................ושבת הוא סיפור דברים  .קיד

  קעו..............................................................................................................אחדות בקליפות  .קטו

  קעז..............................................................................................אמשכא ולאהראלארקא ול  .קטז

  קעח...............................................................................................................בצביום בראו  .קיז

  קעט.............................................................................................................ת מן השמים"שו  .קיח

  קפ........................................................................................'כשם שצריכים לידע חסרוות כו  .קיט

  קפא................................................................................ר האמצעי בעת הגאולה"מאמר אדמו  .קכ

  קפג...............................................................................ם"יד החזקה להרמב' התאריכים שבס  .קכא

  קפז..................................................................................................ף"י הרי"קידוש החודש ע  .קכב

  קפח..................................................................................."קודש"הוסח להדליק ר של שבת   .קכג

  קצ.................................................................................................................בון שות חחש  .קכד

  קצד.............................................................................................ח"חשבון הלוחות שבטור או  .קכה

  קצד.............................................................................................ר הזקן"ע אדמו"גירסה בשו  .קכו

  קצה............................................................................................................השם חיה מושקא  .קכז

  קצו..............................................................................................................זמי עלות השחר  .קכח

  קצז.......................................................................................................עיים שוים

  קצז....................................................................................................................יגעת ומצאת  .קכט

  קצח.............................................................................................................ההשגחה על היין  .קל

  קצח..................................................................................פעילות עם תלמידי תורה ודעת ומיר  .קלא

  ר...........................................................................................................השגחה באהלי תורה  .קלב

  רא............................................................................................................השליחות לאגליא  .קלג

  רא..............................................................................................................התקבלותי לכולל  .קלד

  רב.......................................................................................................................כיוס תורה  .קלה

  רב.....................................................................................................................לפי החתוה  .קלו

  רב.............................................................................................................תורה המשמחת לב  .קלז

  רג..........................................................................................................מחה קיץ מוטריאל  .קלח

  רג....................................................................................................אין אדם עושה דין לעצמו  .קלט

  רג................................................................................................ז"שיויי וסח במאמרי אדה  .קמ

  רד.......................................................................................................................קיית הבית  .קמא

  רה.............................................................................................................ש זקו החי"כד ע  .קמב

  רה.....................................................................................................סוחריםק שאצל ה"כתי  .קמג



    הקודש לעבודת המיוי – עבודת הקודש  

  רו............................................................................................משה תורה' מראי מקומות לס  .קמד

  רו..................................................................................תשובה לגאון הרוגוטשובי בעילום שם  .קמה

  רו....................................................................................................................חלק ולא קטע  .קמו

  רז................................................................................................................אגודת התמימים  .קמז

  רז.....................................................................................................................מכתבים אלי  .קמח

  



   ודשהק לעבודת המיוי –עבודת הקודש   

 



    הקודש לעבודת המיוי – עבודת הקודש  

  שעבודת הקוד

  המיוי לעבודת הקודש  .א
 כי הוא רוצה ,הודיעי בשם הרבי ה"כאשר הרב חדקוב ע, ז"היום הכי מאושר בחיי היה באחד מימי אביב תשל

  .שאעבוד אצלו בקביעות

  .וכרוך בקשיים לא מעטים, כמה שלבים אמם היו בזה

בהתוועדות כ: ו"א תשל"הדבר התחיל בשלהי מ 'מיוחד לרכז חידושי תורה יסוד מכון  על א הכריז הרבי"מ
. ) ואילךה  פרק לקמןויסופר עליו , "יגדיל תורה" ר כךשקרא אח בקובץ(מרבותיו ותלמידיהם והוצאתם לאור 

  : הרב חדקוב לחדרו ואמר לילי  קראר כךימים אחדים אח

מה  ,שבתחלה אמר לי לברר אצלךאלא ; הרבי הודיע לי את רצוו הקדוש שאתה תעמוד בראש המכון
  . שהשיב לך בשעתו לחיוב,מוריסטאוןב משרת ראש הישיבהקרה להצעת 

 ומהלה ,העלער' יוסף שי הרב' הי ראש הישיבה ,בישיבת מוריסטאון של אותם הימים: ומעשה שהיה כך היה
 ל ידיהאברכים שעמוה הרב העלער לעמוד בראש כולל  בשלהי החורף. העבער'  שמואל שיר" ה'הרוחי הי
 משרה בהצעה שאמלאש העבער "הרו פה אלי "באחרון של פסח תשל. התפתה  ומשרת ראש הישיבה,המזכירות

   .זו

  :כתבתי אודותם לרביש, ת קבלתי אז עוד כמה הצעות משרהיחד עם זא

תור ב, טייטלבוים לבא לקראת שת הלימודים החדש לאהלי תורה' לאחרוה שוב ביקשי הרב מיכאל שי
  ).מאראזאוו אמר שלא ימשיך במשרה זו'  שיחם מעדלכי הרב מ(מהל רוחי של כתות הגבוהות 

בתור רב דבית הכסת , שמטוב שאבא לקראת השה החדשה לדעטרויט' שוב ביקשי גם הרב דובער שי
ם והשאר להתעסק ע, כלומר חלק מהיום ללמוד ולהשתלם בהלכה( ליובאוויטש סעטער –משכן ישראל 

 ).'מתפללי בית הכסת כו

כדי לאמר , שאבא לקראת שת הלימודים החדשה למוריסטאון, העבער' שוב ביקשי גם הרב שמואל שי
 ).משיך לשה הבאה במשרה זויהעלער אמר שלא ' כי הרב יוסף שי(שיעור לפי כתה הגבוהה דשם 

שה (מוד עוד שה בהכולל או אולי טוב יותר שאמשיך לל; ל"עות הצהאם כדאי להתעין באחד מה
  ).רביעית

גם משרת אז הוטלה , ובקשר לישיבה במוריסטאון. ל"שלושת ההצעות הדחיתי את  ולכן ,מעהאז קבלתי  לא
  .שהתחיל למסור את השיעור הגבוה בישיבה ,ש העבער"ראש הישיבה על הר

ולא הגיע , המעה אבדאה ש וכר;קבל את הצעת הישיבה במוריסטאון שבשעתו השיב לי ל,כעת מודיע הרבי
  .לידי

ש העבער התחיל "שהר  שאחרי,והם השיבו. פיתי לההלת הישיבה במוריסטאון לשאול אם ההצעה עדיין קיימת
  . קשה לשות,לתת את השיעור הגבוה בישיבה

. עצותואז הזמיו אותי להתיי ,ת תוכן דבריו של הרבילהם אודו לספר ,ר בימין קליין צלצל אליהם"המזכיר ה
 הם הציעו לי, ר שמואל העבער"ראש הישיבה העם ו, ר משה הרסון"הכללי אחרי ההתייעצות עם המהל 

  :כתבתי על כך לרביו, את השיעור השי בישיבה מסורשא

 יואים מסכימים לקבל, הה המצב השתה אצלם, לומר שיעור הגבוה במוריסטאון, בעין ההצעה. א
ל"לה.  

חציו , ולכן רוצים לחלקו לשים, שיעור ב יש בו יותר מחמישים תלמידים(ר ב הם רוצים שאומר שיעו
  ).וחצי אקח אי, שפאלטער' יקח שלום שי

 כמה ךואסע פעמיים או שלוש בשבוע לשם למש, שאשאר לגור כאן, האם כדאי לקבל ההצעה בתור סיון
  .שעות

  .'ד ההלכה כולהמשיך בלימו,  שה בהכוללדאו אולי כדאי שאשאר ללמוד עו. ב

כדאי שאתעסק  האם, "צמח צדק"ת ה"כיון שחושבים להוציא לאור חלק וסף של שו, או אפשר. ג
  .בריכוז החומר וסידורו לדפוס
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  :השיב לי על כך הרבי

ה בהכולל(ל "עפהבריכוז ם זה וביחד ע)'להמשיך בלימוד ההלכה כו, כדאי שאשאר ללמוד עוד ש 
  .ייך לזהוהשדיגדיל תורה  צאה לאורוהו

  .ק מתוך מכתבי"המלים המוסגרות הודגשו בכתי

וכאן היתה ההוראה שאעסוק בזה בתור חבר . ) ואילךה  פרק(לקמן יסופר , אודות עריכת הקובץ יגדיל תורה
  .אמשיך לימודיי בכולל, שבזמי הפוי מעריכת הקובץ יגדיל תורה, הכולל

  . גם בשה הבאהכןשאמשיך או ,  שבתום השה עלי להתעיין במשרות אחרות,הכווה היא לא ידעתי אםעדיין 

*  

 שבועיים את השיעור הגבוהמסור במשך ל, ז התבקשתי על ידי ההלת ישיבת אהלי תורה"בחודש שבט תשל
  .בישיבה

לשבועיים  סע חודש שבטבאמם . גרליצקי' סר הרב אברהם יצחק שימו' היבישיבה השיעור הגבוה את 
, בשיעור הגבוהתבקשתי למלאות את מקומו על כן ו, גרליצקי' להשתתף בחתות אחיו הרב יוסף שי, ק"לארה

  .וכן עשיתי, בשבועיים אלה

והייו . משרת מגיד שיעור בישיבת אהלי תורהאת לקבל עלי , על ידםתבקשתי שוב , אחרי שחזר הרב גרליצקי
, חציו ישמע שיעורים מפי הרב גרליצקי,  לשיםיחלק,  תלמידים60- ז ככלל אש ,השיעור הגבוה באהלי תורהש

  . ממיווחצי

וגם חששתי .  הרבישמא יתפרש דלא יחא לי בסדר שסידר עבורי, חששתי לשאול אודות הצעה זו אצל הרבי
  .כי שמא רוצה הרבי שאתעיין בהצעות וספות, לדחות הצעה זו

  .והסכמתי, הוא הציע שהוא עצמו יברר ויודיע ליו , להרב חדקובחששותי אלהעל  סיפרתי

  :למחרת קרא לי הרב חדקוב ואמר לי

  .בעריכת הקובץ יגדיל תורה ועוד משיךתעדיף שהרבי אמר ש

  .רק זמיתאו , בעריכת הקובץ יגדיל תורהעדיין לא התברר לי אם הכווה למשרה קבועה 

  :אחרי הפסח שאלתי שוב

בעריכת קובץ  או כדאי שאמשיך. ם כדאי להתעיין אודות משרההא. שת הלימודים החדשה מתקרבת
  .קבוע או שאסתדר בעבודה זו באופן.  בתור חבר הכולל–יגדיל תורה 

  :השיב לי הרביו

  .)ב"גלה וכיו(ל " דה]אור[ל] צאה[ ובההו)אסתדר בעבודה זו באופן קבוע(

  .ק מתוך מכתבי"המלים המוסגרות הודגשו בכתי

 ,)סט  פרק כדלקמן (שבזה כתבתי בתחלת המכתב, ת צמח צדק"לשוהיא הכווה , "ל"ל דה"ובההו"ומה שכתב 
ובעריכת עוד  "צמח צדק"הספר ובעריכת ,  של עריכת הקובץ יגדיל תורהכלומר שאסתדר באופן קבוע בעבודה זו

  .ספרי גלה וכיוצא בזה

וכי כבר ,  את הספריההלל  גםשאתמהשכדאי , ל פהשהרבי אמר לו בע, על הדברים האלו הוסיף הרב חדקוב
לעבודה   שיכיס אותי,)עד אז האחראי על הספרים בספריה' שהי (גרורמזכיר הרב יהודה ליב הודיע על כך אל ה

  .הזאת

  .אותו יום מאושר לא ישכח ממי כל ימי חיי

  חצי יום בכולל  .ב
ל על ידי חברי הכולל שעיוצא לאור מזמן לזמן "הקובץ יגדיל תורה : שהדוו הק כוותלא היתה ברורה אצלי עדיין
 .)ו  פרק כדלקמן, כתוב על שער הקובץ' שכך הורה הרבי שיהי ("מליובאוויטש א"ר שליט"ק אדמו" מזכירות כידי

ואת עריכת הקובץ , ודיי בכולללימ ובזה מסיים אי את, שאי מתקבל כעת לעבודה קבועההאם זאת אומרת 
  ?הזה

  : לשאולהוספתי,  שכתבתי בושא הקובץ יגדיל תורההפעמיםבאחד 

  .הכולל  או שזה שייך לחברי– יך בעריכת יגדיל תורה הלהמש, אשאל גםובהזדמות ז
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  :השיב והרבי

להמשיך בעריכת יגדיל (
  .]תה[ע] ד[ כמו ע)תורה

  .כתביק מתוך מ"המלים המוסגרות הודגשו בכתי

לערוך את הקובץ יגדיל תורה  שהרבי רוצה שאמשיך, בתור פירוש לדברים האלו קרא לי הרב חדקוב והודיעי
  .בתור חבר הכולל

  :ושאלתי שוב, ועדיין לא הבתי

' שאסתדר בקביעות בעבודה זו דעריכת ספר הצמח צדק כו, א"ר שליט"ק אדמו"בתחלה הבתי כוות כ
  .ולל שלא בתור חבר הכ–' ובספרי

  . כראה שלא הבתי כון– 'לאור מה שאמר לי היום הרב חדקוב שי

ועריכת קובץ יגדיל –או שאשאר חצי היום בכולל , חבר הכולל ל בתור"האם כדאי שאמשיך בכל ה 
  .'ועריכת ספר הצמח צדק כו' בספרי וחצי היום, תורה

  :השיב לי והרבי

חצי יום (באם הההלה תסכים 
   .) יגדיל תורה ועריכת קובץבכולל

ק מתוך "המלים המוסגרות הודגשו בכתי
  .מכתבי

והרב , בזה גמרו השאלות והתשובות
 חדקוב הודיעי שמעתה ואילך שאר אי

שבמסגרת זאת , חבר הכולל לחצי יום
 ,ממשיך אי לערוך את הקובץ יגדיל תורה

חצי " מחה ישראל"ומקבל מאת ה
 ובחצי ,מהתמיכה שמקבלים חברי הכולל

הי בעל משרה קבועה  ום השיהי
שבמסגרת הזאת , "מרכז לעיי חוך"ב

כך משך עוד  ".מרכז לעיי חוך"ומקבל חצי משכורת מאת ה, ומארגן את הספריה" צדק צמח"עורך אי את ה
  .שה וחצי

 .בכולל אם כדאי להמשיך שה וספתאז שאלתי . הסתיימה השה החמישית של לימודי בכוללט "בכסלו תשל
  .לא קבלתי מעהו

  :שאלתי שובכעבור שבועיים 

, ם להמשיך שה וספתושאלתי א,  שה החמישית שלי בכולללפי כשבועיים כתבתי אודות סיום
  .ובתיים לא קבלתי תשובה

  :השיב לי על כך  הרבי

] צא[ וכיו]ורה[ת] דיל[ובעריכת יג'  רק בספרי–לא 
   .והפצתו ופרסומו ]זה[ב

ופת לימודי בכולל והתקבלתי למשרה מלאה כך סיימתי את תק
עריכת קובץ יגדיל תורה ', ליהול הספרי, "חוך מרכז לעיי"ב

  .ועוד

  :שאלתישוב 

  . האם להשאיר כמו עד עתה–..." יוצא לאור מזמן לזמן על ידי חברי הכולל "על השער 

  :השיב והרבי

  .פ" לעת עתה עכ)להשאיר(

  

וכך שאר לכל משך תקופת הופעת 
  .ו"תשמ-ז"במשך השים תשל, קובץה
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  המשכורת  .ג
שלא הספיקה גם , מקבל אחד הקשיים שהיו לי בשים הראשוות לעבודתי היתה המשכורת הזעומה שהייתי

כמו כן בקשתי . ולא עיתי, אצל הרב חדקוב לקבל תוספת למשכורתבקשתי כמה פעמים . בדוחק לצרכי הבית
  .לא הרשה לי והרבי, ה וספת לכמה שעות ביוםעבוד  לקבל עלי, מהרבירשותכמה פעמים 

  :לרבי א כתבתי"בתמוז תשמ

 והציעו,  אם יש להם עבורי עבודה לכמה שעות ביום,ההלת אהלי תורה בשאלהפיתי ל, מדוחק הפרסה
  ?האם כדאי להתעיין בזה. לי כמה פרטים

אף ,  לא עיתית עתהלע.  ..א" העתק מכתב שכתבתי להרב חדקוב שליטרף בזהמצו, להבהרת הדברים
  .לאחר הדיוים במשך שה וחצי האחרוות

, מחק את כל השאלה הרבי
  :השיבו

] ד[יברר עתה עו
  .]עם[הפ

 ר כךדיווחתי אחעל התוצאות 
  :לרבי

ולתת לי ,  שעות העבודה שלילסיף עוק לה"שאמר לי בשם כ, א"הייתי כעת אצל הרב חדקוב שליט
  .כורת בהתאם להוספת השעותשהמ

חברי גם וכעין זה כתבו אז  (שהפרסה דוחקת עליאל הרב חדקוב כאשר כתבתי שוב , ו"ך משך עד קיץ תשמכ
  .)המזכירות אל הרב חדקוב

  :ב סיון" בכ כתבתי לרבי,כשבקשתי לא הועילה

  ...אין ביכלתי לתת לך משכורת כזו: השיבי היום... א "במעה למכתביי אל הרב חדקוב שליט

הלת אהלי , א"ר שליט"ק אדמו" עצת כל אשאל"על פי היין בפרטי ההצעות שמציעים לי האם להתע
  .ח עבור משכורת זעירה זו"אם אשאר לעבוד במל. תורה

  .א אקבל בשמחה"ר שליט"ק אדמו"ככל שייעץ לי כ

הן אודות המשכורת שלי והן אודות המשכורת של , והראה לי מעה שקיבל מהרבי, למחרת קרא לי הרב חדקוב
  :ברי המזכירותח

  .פ עשר דולר לשעה" עכ–לדעתי 

ובפרט ( 'ל הוא גם בוגע למהלה שי"ה] ל[ כ– ]אוויטש[חלק מהכי חשובים בליוב' כיון שהספרי
  .])כירות[ השייך למז–" יגדיל תורה"שהוא גם עורך ה

  . קיימא סיהרא באשלמותא–ו סיון "מט

  .ון ואילךו סי"מט, תתחיל למפרע, והייו שהעלאה זו במשכורת



    בספריה העבודה המשך – עבודת הקודש  

  המשך העבודה בספריה  .ד
ושאלתי אודות , הושלמה עיקר עבודתי בספריה ובהוצאת ספרים לאוראשר ,  כמה פעמיםבמשך השים חשבתי

  .בעבודה שעד עתה השיב לי תמיד להמשיך והרבי. תעסוקות אחרות

  :למחרת שאלתי. ם בכל יום"על לימוד הרמב מ הורה הרבי" תשדרון של פסחבאח

, היד' האם כדאי להתעיין באפשרות סידור שיעור יומי כללי בס, ם" לימוד הרמבל דברה עבהמשך לשיח
ולהכין , ם"ל במשך רוב היום ללימוד הרמב"הייו שאתמסר במשך שה הבע? ב"וכיו  הטלפוןל ידיע

  .אפשר לשומעו על ידי חיוג בטלפון או בשאר אופים' שיהי, במשך שעה אחת ליום, שיעור יומי על סרט

  . להתעיין בשאר הפרטים הקשורים לזהי דרלב אשתדל, באם הצעה זו מתאימה

  :השיב והרבי

] ד[ ימשיך בעבודתו דעכפשוט! ?
  .)?ובהוספה( ]תה[ע

*  

ית , א"בקיץ תשו בפעם הששלח כאשר
כתב  והרבי, לרוסיהבשליחות הספרים 

ההתעסקות  אודות כמה פעמים לו
 פרק כדלקמן(" ד ברוסיה"ארגון חב"ב

 ,ראה לי מתוכן הדברים' הי, )קיב 
. שתיישב בקביעות ברוסיה שהכווה היא

  :אלול' וכתבתי לרבי בד,  כמה הצעות אזקיבלתי

  .ק ליגרד"ד ק"ב הצעה להתמות כראב"מצו

 תמימים בעיירות להתמות כמפקח כללי על מחלקות הישיבה תומכי, גם הציעו לי מהמוסד עזרת אחים
  .לבחון התלמידים ולקבוע מי יתקבל במחלקה המרכזית במוסקבא, להכין סדר הלימוד, רוסיה

או , ל" האם להתעיין באחת משתי ההצעות ה–ובאם כן . האם רצוי שאחשוב על עבודה קבועה ברוסיה
  ?בשתיהן יחד

  :הרבי השיב ו

  .'משך וכו והרי זה מכריח ה–העוסק בהספריה שבכאן והשייך לה 

  .צ"אזכיר עה

  . בספריהתיב חזרתי לעבוד"ובקיץ תש,  עוד שה ברוסיהם כןשארתי א



   הקובץ לעריכת המיוי –עבודת הקודש   ו

 

  עריכת יגדיל תורה

  המיוי לעריכת הקובץ  .ה
  :ו אמר הרבי"א תשל"מ' בסופה של התוועדות כ

הקשור לחלק הגלה   שבו יודפס כל, שיוציאו לאור קובץ, ואחד העומד בראשה,כון וטוב לארגן קבוצה
גם לרכז תיקוי . ובין מה שעדיין בכתב בין מה שכבר דפס, ל רבו הזקן וממלאי מקומו שלאחריוש

  .ישראל בדבריהם  מגדולילא וטריאמראי מקומות והשק, הטעויות

כל  הה, יסודר הדבר ועד אשר. כז או היושב ראשהמַר , במשך ימים אחדים מסתמא יאשרו את המזכיר
המזכירות ל ימסור אותו לידי"מי שיש בידו חומר השייך לה .  

י הרב חדקוב ללמחרת קרא  . רבו הזקןלחן ערוךכעבור ימים אחדים הכסתי גם אי למזכירות איזה הערות בש
  : למשרדו ואמר לי

  .1הרבי הודיע לי את רצוו הקדוש שאתה תעמוד בראש המכון

שי תורה מרבותיו בידי חידו היכן ישוכי , אך לא ידעתי איך לגשת לושא, לא ידעתי את פשי מרוב שמחה
  ?ב ידעדיין בכת שהם,  מגדולי ישראל בדבריהםלא וטריאאו שק, שיאיו

י "עד אשר בהתוועדות ח ,כך עברו כמה שבועות.  ולא הצלחתי להגיע לדבר ממשי,שאלתי והתייעצתי וחשבתי
". צמח צדק" שעל שם ה" בביהכ,מרכז דומה גם בירושלים  והורה לייסד,שוב באותו ושא אלול דיבר הרבי

  :והוסיף ואמר

בתכלית  אפילו אם לא יהיה עדיין,  מיד את הקובץ הראשוןציא לאורהעיקר הוא להזדרז ולהו
שמיד כותבים לי  ,ולא לעשות כפי שהוג אצל כמה.  פתיחת הדרךכל מקוםתהיה זאת מ, השלימות

 להתחיל מיד י אםכ, עושים כלום  איןועד אשר מקבלים מעה, שאלות באיזה אופן לארגן את הדבר
 ושהוא מוכן ומזומן , לכתוב לי מה שכבר פעלר כךואח , להוציא לאור מיד,ומה שכבר מוכן, לרכז החומר

  .לעשות כהה וכהה

  .לקחתי מיד את מה שהיה מוכן אצלי ומסרתי לדפוס

  :אלא שעל כך עלי להקדים? מוכן וכי האיך היה בידי חומר

מאיר הכהן בלוי  'ת ר"דברתי עם הרה. ספרותי-עת תורי- כתבציא לאורו עלה בדעתי להו"בשלהי חורף תשל
  :בשאלהוהו לרבי  קובץ לדוגמה ושלחוהכ.  ובהפצהשיעזור לי בעריכה

, ספרותית-בצורה תורית, עת-עלה בדעתם להוציא לאור כתב,  איש אל רעהו–כאשר דברו חברים 
  .חידושי תורה וחסידות וזכרון ימי קדם, רים על ושאים חשוביםויכלול מאמ, "התמימים"שיקרא בשם 

  .'בין שאר בי תורה כו) בעיקר(אלא , ש"עת זה או חושבים להפיץ לאו דוקא בין א- כתב

  ? בצורה ועל בסיס הוכחי–האם כדאי להתמסר להקמת מפעל זה 

  :וכעבור כמה ימים כתבו שוב

 –" ז"ע אדה"הערות בשו" הוספה במדור מצורפת בזה, אורציא לבהמשך לחוברת התמימים שחשבו להו
  .2ל ריבלין"י ז"רא' ג וכו"ם להרהאשר כראה ה, פסח' הערות להל

  :שרשם על מכתביו, ל גרור"על ידי המזכיר הרי, הרבי השיב בשלילה

  .שאין להדפיס הקובץ, מסר לו כבר

  :באותה שיחהכך פירשתי את מה שאמר הרבי ו

  . להוציא לאור מיד,ומה שכבר מוכן

- מאוסף כתבי, ל גרור"י המזכיר הריל ידביתיים קבלתי חומר וסף ע ו.את הקובץ האמור לדפוסמיד מסרתי 
  .ומסרתיה מיד לדפוס,  מאלו ואלו הכתי את החוברת הראשוה.שבספריית הרבי היד

                                             

 .א סופר לעיל פרק , על המשך הדברים באותה הוראה 1
 .סו יסופר לקמן פרק , י ריבלין"אודות הדפסת קובץ ההערות של מהרא 2



     השערווסח הקובץ שם – עבודת הקודש  

   ווסח השערשם הקובץ  .ו
  :וכתבתי, ההגהה של הקובץ- הכסתי את עלי

המראי " (פתח דבר"וצירוף ', הקובץ לריכוז עיים בגלה כו)רובו ככולו ד(לי ההגהה של מצורף בזה ע
  ).ה מחר"מקומות להקובץ יהיו מוכים אי

 לפי ראש ציאו לאורתקותיו להו
ולכן לא כס בזה המדור . השה

 לשולחן –ליקוטי פסקים והערות "
שהזכרתי (ר הזקן "ערוך אדמו

שעדיין  –) אודותו במכתב הקודם
  .איו מוכן בשלימות

.ב.  

  .האם יש הצעה להשם

  :הרבי הדגיש את המילים שבמכתבי

תקותיו להוציא לאור לפי ראש 
  .השה

  :והוסיף

  ?הצעותיהם

  .ו"תשל'התאריך ימי הסליחות ה

, המזכיר החזיר לרבי את המעה הזה
  ).כלומר שצירף לו את מכתבי דלקמן" (ב"מצו: "והוסיף עליו

*  

  :יכתבתמיד 

  :'הצעות לשם הקובץ להוציא לאור כו

  ".ריכוז חידושי רבותיו ותלמידיהם"קובץ ) א

  ".המאסף"קובץ ) ב

  ".ליקוטים והערות"קובץ ) ג

  :לירק כתב , לא קיבל הצעות אלוהרבי 

  .יגדיל תורה

בגלה ) ריכוז חידושי רבותיו ותלמידיהם"(בשורה שתחתיו 
  ."'וכו

  .מתוך מכתבי ק"בכתי המלים המוסגרות הודגשו

  :מה שהרבי כתב לי,  הובא לעיל פרק אןוכ

  . דיגדיל תורהצאה לאורוהוריכוז 

*  

ה בשאלות באשר לקובץ ההשיב  והרבי, ל"גם הכולל שבירושלים פ
  :להם

 –אלא בשיוי , הכל כמו בקובץ יגדיל תורה שבכאן
אברכים   חברי כולל]די[י] ל[ע] אור[ל] א[צשיו

  .]דק[צ] מח[ צ]ש[המדר] ת[ ובי]סת[הכ] ת[שבבי

  :כתב אלי, הכסתי את החוברת השיהכשו

ו למוע "לשלוח בהקדם לירות. ח"ח ת" ות]קבל[ת
  .'הכפלה וכו

*  



   השער ווסח ובץהק שם –עבודת הקודש   ח

 

. וצורתו  בוסח השערכל כךלא דייקו , אש השה הקובץ הראשון לפי רצאה לאור שלהוהמחמת הזריזות של 
הצורה הראשוה דומה . של דף השער הוספתי שתי דוגמאות, תסתי את עלי ההגהה של החוברת השי כשהכבלא

קובץ "דומה קצת לזה של : ועליה כתבתי שהיא, )ד ואילך"משת תש יוצא לאור' שהי(לזו של קובץ ליובאוויטש 
  ".ליובאוויטש

  :והשיב, "קצת"מחק את המלה  הרבי

לכן קדימה להשי 
  .)]זה[ב] רף[המצו(

 היא זו תהצורה השי 
 בשערי כל  כךרשדפסה אח
  :ועליה כתב הרבי. החוברות

  .קדימה לזו

*  

בחוברת ו, "'ותלמידיהם בגלה וכו ריכוז חידושי רבותיו"בוסח כותרת המשה של החוברת הראשוה היה כתוב 
  : וכתב במקומה,"ריכוז" מחק את המלה תהשי

  .ילקוט

" ריכוז"שבמקום , "פתח דבר" וכעין זה שיה גם בוסח ה
  :כתב

  .וטליק

*  

  :עוד כתבתי בשער החוברת הראשוה

  .3 מליובאוויטשא"ר שליט"אדמו ק"יוצא לאור מזמן לזמן על ידי מזכירות כ

  :והוסיף  תיקן הרביתבשער החוברת השי בלא

 ]די[י] ל[על ידי חברי הכולל שע
   .מזכירות

" פתח דבר"על פי התיקוים האלו כתב בשער וב
  . ואילךתמהחוברת השי

*  

  :ח כתבתי לרבי"אמם בשלהי קיץ תשל,  יצא הקובץ לאור בכל חודש)ח- ז"תשל (תי השים הראשוותבמשך ש

לקראת . שיספיק למלאות חוברת אחת לכל חודש, בהכת חומר המתאים, לאחרוה מורגש קצת קושי
  . חוברת אחת לחודשייםציא לאורלהו, חושבי אולי, ל"השה הבע

את  במכתביבהדגישו , אישר זאת הרבי
  :המלים

 חוברת אחת ]אור[ ל]ציא[להו
  .לחודשיים

                                             

, ט ואילך"הישיבה משת תשיתלמידי על ידי ערך  ש,"קובץ פלפול התלמידים"שכך היה כתוב גם בשער כיון  3
 .ג ואילך"על ידי חברי הכולל משת תשלשערך  ,"קובץ דברי תורה"וכך היה כתוב גם בשער 



    יועץ ברוב ותשועה – עבודת הקודש  

  ותשועה ברוב יועץ  .ז
' ח וכו"ג והרה"הרה )א: באותה חוברתיד המחברים ש-  גוף כתבבפתח דבר לחוברת הרביעית תיארתי את תצלומי

, ל מפאריטש"הלל ז' ר' ח וכו"ג והרה" הרה)ב .ס חה אריאל"בעהמח, ל מהאמליע"יצחק אייזיק הלוי ז' ר
  .ץ דליובאוויטש"הורביץ מ ב" מהרי)ג. ס פלח הרמון"חבעמ

העיר על הראשון  הרבי
  :והשי

] מה[כהרי יש עוד 
  .]פרים[ ס]מה[וכ

ומדוע הזכרתי רק ספר 
  .אחד מהספרים שחיברו

  :ועוד העיר על השי

  .הרי גם הוא לוי

  :ועל השלישי

  . לוי]ן[כ] ם[ג

  . כתבתי רק על הראשון שהוא לוים כןומדוע א

  

  :כתב אלי לסיכוםו

וארעען  באַ כללאין עיי 
ים כהיולכן , ל"ע

  עודיו שיה)א: מוכרח
 )ב. ל" בעריכת המומחים

ובמילא ( יערך בחפזון שלא
ככל  בהעדר שימת לב

  .)הדרוש

 ]חד[וא] חד[א] ל[כועל 
  .אמר ותשועה ברוב יועץ

 ה"עיהושע שלמה ' ת ר"ידידי הרה
,  סע בשליחות לצפתר כךאמם אח. ט- כזכר בפתח דבר לחוברות ד ,ת הקובץצירקיד הסכים לעזור לי בעריכ

  .יועצים בלתי קבועים על ידי "ותשועה ברוב יועץ" והוכרחתי לקיים

*  

הרבי תן לי מצה , 4ז"שבעת חלוקת המצות בערב פסח תשל, את היחס של הרבי לקובץ אפשר לראות מהעובדה
  :ואמר, שלמה

  .פאר יגדיל תורה ויאדיר

                                             

  .כל הקהלזאת היתה הפעם האחרוה שהרבי חילק מצות בעצמו ל 4

  .על מת לחלק לכל הקהל, מוסר חבילות המצות לידי חברי הכולל' הי, ח"אחרי האירוע בשמיי עצרת תשל



   הקובץ הפצת –עבודת הקודש   י

 

  הפצת הקובץ  .ח
רצה שיעייו  הרבי .)סט כפי שיסופר לקמן פרק  ("ד" שער המילואים ח– צמח צדק" הספרח דפס "בחורף תשל
 יגדיל" שיודפסו בקובץ ,יכתבו עליו הערותו, בספר החדש

  ".תורה

כשהכסתי את עלי ההגהה של הקובץ , בשלהי חודש טבת
  :הרבי  אליכתב, יז' ביגדיל תורה חו

 ]שיבה[י] אשי[כדאי שהמערכת תכתוב לכל הר
 ,5ל" שישתתפו בה–ד והכוללים "דישיבות חב

] ר"מו[ אד]רוך[ע] לחן[ בהוגע לשו–ובפרט 
  .]דק[צ] מח[ת הצ" ולשו]קן[הז

] מח[הצת "יושלח להם שו – ]צמו[ע] י[ושבפ
  .]תה[ע] ה[ז] אור[ל] ציאו[ שהו]דק[צ

   

הגיהו בכמה  הרבי. מכתב כזה והכסתי דוגמההכתי מיד 
כלומר שהמזכירות תמסור לי אותו , "מהיר"עליו  וכתב, מקומות
  .מיד כדי שאוכל לשלחו, במהירות

  

  

*  

  

  

, ומחירה דולר אחד,  עמודים64גודל כל חוברת היתה בדרך כלל 
 חששתי שיעלו את . עמודים96ואילו החוברת השמיית כללה 

  :אל הרב חדקוב יכתבתולכן , מחירה

באתי להעיר בזה בוגע לקובץ יגדיל תורה חוברת 
ותעלה , הדפסת עתה ומכילה צו עמודים, שמיית

ועל זה בקשתי שישאר $, 1.5-ואם כן לפי סדר הרגיל יצטרך לעלות המחיר ל$, 1150ההדפסה לערך 
  :וטעמי וימוקי בזה,  דולאר אחד– כרגיל –המחיר 

  . כמו שעתון יש לו מחיר קצוב– קצוב מבלי להתחשב עם הגודל כל ירחון יש לו מחיר) 1

2 (וגם אז לא ירד המחיר מדולאר אחד–ל "היו חוברות שעלו פחות מחצי ממחיר ה .  

וזהו אחד מהסיבות שלפי ערך ישם הרבה קוים  ,דולאר אחד הוא מחיר סביר שלא מתחשבים בו) 3
ולא , יוקטן מספר הקוים" דולאר וחצי"לה המחיר לבאם יע).  בחודש הראשון400לערך (לקובץ זה 

  .ישתלם

אי מצדי משתדל כיכולתי ) 4
להקטין המחיר ולהגדיל הצלחת 

אחד מהדברים שעשיתי . הקובץ
שזו הפעם השלישית שאי ', הי

.  מבי משפחתיו–ותן הקדשה 
מחיר ($ 250לכל הקדשה שלחתי 

ועל ידי ההקדשה , )קטן לפי ערך
זה ' והי. 1150-ס מירד מחיר הדפו

  . ולא יגרום שיוי הסדר–שכרי שישאר המחיר דולאר אחד 

  :שהשיב עליו, הרב חדקוב מסר את מכתבי לרבי

  . הצעתו–למלאות בקשתו 

  .סודר :והרב חדקוב רשם עליו
                                             

  .כתיבה בקובץ יגדיל תורה 5



    הקובץ הפצת – עבודת הקודש  

  

*  

  :כתבתי, אל הרב חדקובט "באחד מהדיווחים שהכסתי בכסלו תשל

  :כירת היגדיל תורהאולי כאן המקום לדווח על הדפסת משלוח ומ

 300- ו, 500כרכים מיד רק ,  טפסים שמדפיסים1000-מתוך ה
 100-וכ,  מכרים מיד100- כ, מהם שלחים מיד להמויים

  .דאי ימכרו במשך השהוב

ים כספרים רומכ,  טפסים500-בסוף השה כרכים שאר ה
  .שלמים

  :ל זהלי עשהשיב , הרב חדקוב מסר את הדיווח אל הרבי

 –כראה ( ביותר באופן בטלי ]ה[ז] ל[כ'  הי– ]תה[ע] ד[ע
  .) אין צוציען משתתפים בכתיבה–ובפרט . בהעדר פעולה

  :כתבתי, כשהכסתי את הגליון הבא

וצוציען משתתפים , בהתאם להמעה אודות הפצת הקובץ
ותי וותק, השתדלתי להוסיף בזה בכמה אופים, בכתיבה

  .להמשיך בזה

ולכן , יקר על ידי פיה אישית מצדיל בע"כל ה' עד עתה הי
 םבעצם המשלוח מתעסק התמי(היתה ההצלחה מוגבלת 

  ).יויק' אברהם ברוך שי

תקותי שצורת העריכה היא באופן הרצוי, ל"בהמשך לה.  

  .אשתדל לעיין במה אפשר לתקן, כלומר שאם גם העריכה היא באופן בטלי

  :בהדגישו במכתבי את המלים, השיב הרבי

   .ריכה היא באופן הרצויצורת הע

  



   תורה יגדיל לקבצי והערות הוראות –עבודת הקודש   יב

 

  הוראות והערות לקבצי יגדיל תורה  .ט
  . עמודים64כל חוברת בממוצע , ו"תשמ-ז" השים תשל10 חוברות יצאו לאור במשך 72

. הוספות שלמות  בהואף הוסיף, להעיר על התוכן ועל המבההרבי הרבה , כשהכסתי כל חוברת לפי ההדפסה
ותן את האישור ' וכל זה לפי שהי. ם הסתפק הרבי בהערות קצרות פה ושםולפעמי, לפעמים זה גרם לדיון שלם
  .הסופי להדפסת החוברת

רק ואי הייתי , העורך הראשי האחראי על הקובץ' שהרבי הי, ל עושה רושם"כל האשר , עד כדי כך היו הדברים
  . לדפוסהכתו הקובץ וזור בעריכתלע, הקדושיםעושה דבריו 

  .קובץשמסר עבור ההוספות המרובות ההערות והו בפרקים הבאים יבוא

*  

 עם וסח ,לפי ההדפסהההגהה היו מסרים לרבי -עליש, ת"בכל הספרים היוצאים לאור על ידי קה' הסדר הי
' היתאריך זה ותית , ק תאריך לפתח דבר"מוסיף בכתיאז ו, מתקן באיזה מקומותומעיר ' הרבי הי. פתח דבר

מוסיף תאריך ' שהי, גם בקובץ יגדיל תורה' וכך הי). סג  ראה גם לקמן פרק( לדפוס ספרת ההאישור הסופי למסיר
  .האישור הסופי למסירה לדפוס'  היוזה, לפתח דבר

  :לפיו תצלומי חלק מתאריכי הפתח דבר של הקובץ יגדיל תורה

   

  



    ג- ב חוברות – עבודת הקודש  

  ג-ת בוחובר  .י
ע "ב "ר מוהרש"ק אדמו"ציתי להדפיס גם את האגרת הארוכה שכתב כ ר)סימן ד( של הקובץ תבחוברת השי
 ,ודיי היציאה מירושלים לחברון כדי ללמוד תורה, שבו מבאר בארוכה את הלכות ישוב הארץ, ד"בעיי כולל חב

  :כשהכסתי את עלי ההגהה כתב הרביו

ד "החוברת דכולל חב
] רי[ ה)ד דלקמן"ס(
] י[בפ קובע ברכה ]ה[ז
] י[בחוברת בפ( ]צמו[ע
כיון שכראה , )]צמה[ע

  .מצאוה בשלימותה

 כיון שכבר – בדיעבד
ידפיסו כאן ' סדר וכו

  .)?עד תומה(

   

  :כתבתי על כך

, כדי לא לעכב ההדפסה
  .ובחוברת הבאה עד תומה". המשך יבא" בצירוף –, )ד"כולל חב(י "דפיס כאן רק עד אמצע ס

  '? שבייהם כון ודבריםיהד', האם גם מה שאיו שייך לגלה כו

  :השיב והרבי

ישמיטו כל  – ]ה[ז] י[פ] ל[ע
  .ד"ס

ביכלתו להעיר במקום 
המתאים שכיון שמצא כל 

י[בפ יודפס ]טרס[הקו [
  .]צמו[ע

  

 ת את החוברת השים כןהדפסתי א
ואילו את החוברת השלישית , בלעדיו

  .הקדשתי לקוטרס זה

שבו סקירה כללית , הוספתי לו מבוא
 ,קופת ותוכן הקוטרסעל ת

  : הרביכךל כשהכסתי את עלי ההגהה כתב עו

ו "בודאי ישו בירות
 חומר ]מה[וכ] מה[כ

  .וסף

פ יציין שזוהי רק "ועכ
או , סקירה חלקית

 מהוגע ]רק[
 או ]רס[להקוט

  .]זה[ב] צא[כיו

  :ועוד ועיקר

 ]רמא[ג] ן[אין הזמ
" החיותל"כלל 

ולהעתיק , מחלוקת
' וכוביטויים דחריפות 

 ]ו[ז] ן[ ופשיטא שאי–
כלל מטרת הקובץ 

 ]ם[א] י[ כ– וכלל
] ברי[להעתיק ד



   ג- ב חוברות –עבודת הקודש   יד

 

 ויציין,  שמצא באמצעו או בסיומו]זה[ב] צא[וכיו ההתחלה ישמיט ולכן ].זה[ב] צא[ וכיו]ורה[ת
  .' וכו]קומו[מ] אן[כ] ין[ א– דהכולל ]מים[הי] ברי[והשייך לד, ]ורה[ת] ברי[דועתק רק המש

   

  : וכתבתי, והכסתי טופס מתוקן, את המבוא זהקטעים הזכרים ושייתי לפיהשמטתי את ה

כפי (השמטתי קטעים החריפים דהקוטרס , )באם הבתי אותו כון(א "ר שליט"ק אדמו" מעה כל פיע
  ).רף בזהעל דף המצו(וכן שייתי את סוף המבוא , )שצייתי על פוטוסטאט

  : השיב הרביל זהע

] ראי[ובטח גם המ
 השייכים ]קומות[מ

  .לזה

 ]רמא[ג] ן[אין הזמ
] ד[ מצדי עו–' להגי
  .]עם[הפ] ד[ועו] עם[הפ

  

כי , יעשה כראויי ש עליוסומך,  שהשמטתי לקטעים אלהראי מקומות גם את המ זה לפילהשמיטכלומר שאשגיח 
  . את הכל פעם וספת' מתאים להגיןזמהאין 

*  

  :כשהכסתי את עלי ההגהה הודעתי על כךו ,שערר יו היה חסוהטופס שהגיע ליד, קוטרס זה הוא דיר ביותר

בן ' ישראל שי' ת ר"הה אצל הרה, ד"אודות הקוטרס בעיי כולל חב
 או יכולים ם כןוא,  בלי דף השער–פייגעל שמוטקין מצא הקוטרס 

  ).חוץ מדף השער(להדפיס אופסט 

לי ים בשו וציוראי מקומות בצירוף מ–או אולי כדאי לסדרו מחדש 
  .הגליון

  :השיב על כך הרביו

  .'ל שי"יברר אצל הרח

  . בסופו) וציויםראי מקומותלהדפיס אופסט בצירוף מ(

  

 ,החסר" שער"שבקשר ל, הייוו. מתוך מכתבי ק"בכתי המלים המוסגרות הודגשו
לא , ובקשר למראי מקומות.  אם ידוע לו טופס מושלם,חיים ליברמן' אשאל אצל ר
.  בסוף החוברתי אם כ,לי הגליון של צילום ההוצאה הראשוהלהדפיסם בשו

  .חוברת השלישיתה הבצורה זאת דפס

*  

וכשראה . הורה להדפיסו בחוברת הרביעית והרבי, אחרי הדפסת החוברת השלישית התקבל צילום מהשער
  :כתב על כך, שמעבר לשער לא דפס כלום

  .]זה[ב] צא[ת ומקום הדפוס וכיו ש)?]דף[ל] בר[מע( בטח יש –השער דאגרת דהכולל 

*  

ר "ק אדמו"שאחרי הסתלקות כ, "חסידים שהיו באותו מעמד" הבאתי סיפור בשם ,בסקירת התקופה שבמבוא
 וביקש שיומחל לו על העגמת ,ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"חיים אליעזר ביכאווסקי אצל כ' ע ביקר ר"ב "מוהרש

  :והעיר, "להשמיט"הקטע הזה בעלי ההגהה כתב על  הרבי. ד"פש שגרם בעיי כולל חב

 אם ]דול[ג] יון[ע] ריך[צ
] ל[א] ים[פגשו פ

'  ובמילא ההי,]ים[פ
  . כזה בכלל)מעמד(

   



    ז חוברת – עבודת הקודש  

  :העיר על כך הרביו , מבאברויסקח' רבי שמריר "ק אדמו"שוב הזכרתי במבוא את כ

 -' וכו" "הרש"בוגע ל
] ריאה[יועתק מהק

 –ויצוין ( ]דושה[והק
  .)ומקור

וורשא " שערי תורה"ב
) ד"תשכ. י.גם( 
 ]טרס[ח קו] וברת[ח
 מעה )כמדומה(' ח

וכדאי , "הררש
לראותו קודם 

  .ההדפסה

ק "כ על ידי שכתבו,  מבאברויסק"ר מוהרש"ק אדמו"בהקריאה והקדושה דפסו ראשי פרקים מתולדות כ
ק ולשערי " צייתי להקוה34ובהערה , א האלו במבואשי פרקים את הרם כןהעתקתי א. ע"צ "ר מוהריי"אדמו
  .תורה

*  

,  רבו הזקןלחן ערוךסכות מש וכות ראש השה ויום הכיפורים פרסמו ליקוט הערות בהלשיתחוברת אותה ב
  : הערולי הגליוןובשו, ולקטו בו גם משיחות של הרבי

  . על אחריות המלקטים בלבד–המלוקט מהחה בלתי מוגה 

  :כתבתי, הכשהכסתי את עלי ההגה

ז ישם "ע אדמוה"ובמדור הערות בשו, א"ר שליט"ק אדמו"כבמדור רבותיו שיאיו ישם כמה ממכתבי 
 כתוב שהוא על אחריות – 17'  לקמן ע– שבתחלת המדור לי הגליוןבשו(כמה קטעים מהחה בלתי מוגה 

  .המלקטים בלבד

  :העיר על כך הרביו

 ]ן[כ] ם[ג] היות[ל] ריך[צ
  .בפתח דבר

   

שהוספתי להעיר על כך , וכן עשיתי
  .גם בפתח דבר

  חוברת ז  .יא
בחוברת השביעית כתבתי הערות לסדר הכסת 

ההגהה  כשהכסתי את עלי. שבת של רבו הזקן
  :העיר הרבי

] ת[קצו] ן[כ] ם[ ראה ג–סדר הכסת שבת 
 –ג בבדי השולחן " סוף ח]לחן[הש

  .להעתיק המתאים

  .מג' וכן עשיתי שם עמ

  אי-חוברות י  .יב
  ".?ע"מהדורא משו "רשם עליוהרבי ש,  שבספריהב ידבחוברת העשירית פרסמו מכת

  :לפי מסירתו לדפוס שאלתי

 בכמה ר הזקן"לחן ערוך אדמושלפי הראה כולל סימים רבים משו, "?ע"מהדורא משו"בא לידי בוך 
וציאו לאור אי להאו שיותר כד, האם כדאי שפרסמן בקובץ יגדיל תורה. ל"ק המהרי" בכתי–מהדורות 
  .בפי עצמו

  :השיב והרבי

  .' וכו]ה[ז] בר[ד] ל[ע] ד[י] ב[ שראה כתמאז שהדפיס )]ביב[א] ל[ת(דוד צבי הילמאן ' יתכתב עם ר



   יא- י חוברות –עבודת הקודש   טז

 

 , שהשיב לו,צ"הוא סע אל רד. ) בעיי הקובץ הרבהשעזר לי (מודשיין' יהושע שי' ת ר"פיתי בזה אל ידידי הרה
  .ויותר מזה אין לו חומר מיוחד, "אגרות בעל התיא"הקדמה לספר  שהוא מתאר בב הידשהוא כת

 אחיו ב יד קודשבכת, ר הזקן" אדמורא קמא לשלחן ערוךשבו רציתי להוכיח שזוהי מהדו, שוב צרפתי לו מבוא
  . )ל רגיל היה לרשום החות מדרושי רבו הזקן"כשם שמהרי (ל"מהרי

  :ובפתקה המצורפת כתבתי

' יהושע שי' ת ר"פיתי בזה להרה, ע"צ הילמן אודות בוך מהדורה שו"רדבקשר לההתכתבות עם ה
שסע אליו והראה לו את המבוא , )ועוזר לי ביותר בכל עבודותיי, שאי עומד אתו בקשר תמידי(מודשיין 
ל הוא זה שאודותו כתב בהקדמה " שממה ראה שבוך ה– תשובתו רף בזהומצו, )אז לעצמי(שהכתי 

  .ואשר יותר מזה אין לו חומר מיוחד, על התיאלספר אגרות ב

  .האם כדאי לפרסם חומר זה בהמשכים ביגדיל תורה

  :והוסיף, השיב לחיוב הרבי

  . ההשערות למי שייךולא – ]ד[י] ב[ תיאור הכתרקאבל מהמבוא שלו 

 קודם גמרוציצית ופסח ' הל
הקדמת (ג במעזריטש "תקל
ל " ומאין למהרי– )ע"השו

  !במעזריטש

 מהדורות ]מה[וכ] מה[כ
 עצמו ]קן[הז] ר"מו[מאד

 –' ובתכלית שיוי כזה וכו
, ]קן[הז] ר"מו[אדמוזר בוגע ל

 לשיוי כללשטימט יט 
בהמהדורות שבתחלת 

  . ועוד.]הין[ה] כת[דבר, ]שובה[הת] רת[דאג, ]רוך[ע] לחן[השו

] ר"מו[אד ]די[י] ל[ע לבדה  שסדרם אמירה–ל " מהרי]די[י] ל[ח ע"מכתיבת דא'  הראי– ביותר' מתמי
  .ועוד !]קן[הז] ר"מו[אד ]די[י] ל[ע לבדה כתיבה – ]רוך[ע] לחן[שול, ]קן[הז

  

  :ועל דפי המבוא שהכסתי הוסיף וכתב

 הייתה ]ן[כ] ם[ ואגמרו במעזריטש )פסח' הל(
 עוד לפי )]קן[הז] ר"מו[ע אד"מהדורא קמא משו(

רה כל  ושמ?י][ והביאה אתו בחזירתו לליאז?זה
   .ועוד? ע"השים אף שאבדו כמה סימים מהשו

לא מקבל את הסברא  שהרבי,  לכאורהיאכוות הדברים ה
ק "כתוב בכתי' שמהדורא קמא של שלחן ערוך רבו הזקן יהי

כי ידוע רק שהוא היה רושם את הדרושים , ל"אחיו מהרי
 של רא קמאאבל לא את המהדו, שרבו הזקן היה אומר

רא כיון שמהדורא זו איה דומה לשאר המהדוו; השלחן ערוך
מסתבר יותר שזהו חיבור מיוחד ,  של ספרי רבו הזקןקמא

  .ע רבו הזקן"והוא בוי על שו, ל בעצמו"שחיבר מהרי

והעתקתי בו את , במבואשייתי לפי זה את המסקא 
א הדפס שם עמ, הגיה את הלשון הרבי. ל של הרבי"המסק 8' וכך.  

 שן משפטשבה דפסו גם כמה הערות על חו, א"הזה דפס בחוברת העשירית וחלק בחוברת היחלק מהחומר 
במפתח כתבתי שכראה הם . ל"ק מהרי"בכתי

מחק את  הרבי. שן משפטל לחו"חידושי המהרי
  :ותיקן" כראה"המלה 

  .ואולי

 רבו הזקן לחן ערוך יש גם חלק משב ידבאותו כת
  . הדפסלחן ערוךוכמה השלמות לש, ב הידא לוח השוואות לכת"בחוברת ישעל פיו הדפסו , במהדורה הדפסת

  .)פה כדלקמן פרק  (ה ואילך"מהדורת תשמ, ע רבו הזקן"השוואות והשלמות אלו חזרו ודפסו בתור הוספה לשו
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  חוברת יז  .יג
לתי  מרב בקי דיים דפס המשך פס6כא-בקובץ יגדיל תורה חוברות יז

בשם הרב מחם חום , "צמח צדק"ר ה"ק אדמו"מזוהה מתקופת כ
שחלקים מהם ,  האלוקי דייםוהמעיין שבפס. ליב מוויטבסק' ארי

  ".צמח צדק" על שם הקי דיים פספרדפסו בטעות בס

  : כתב אלי, לרביכשהכסתי את עלי ההגהה

  .סקהרב מויטעב] בר[ד] ל[להוסיף בהערה בפים כל הידיעות שישן ע

שלא מצאתי שם זה זכר במקומות , אמם לא עלה בידי להגיע למשהו ברור, כתבתי את כל הידיעות שיש בידיו
  :ם כןכתבתי א. אחרים

  . שהכסו להערות דיגדיל תורה– הידועים לו אודות הרב מוויטעבסק םהמעטי הפרטים  בזהורפיםמצ

  :השיב והרבי

  .'לופדיא הרוסית וכוקבאצי, )?אהלי שם(ים ברוסיא  אודות הרב]פר[אולי יש אודותו גם בהס

  :ל זהכתבתי ע

אהלי (הרוסית '  כולל אהלי שם ואציקלופדי– סוגי ספרים מה וכמהחפשו בכ, אודות הרב מוויטעבסק
' ח ר"גם הרה.  לא מצאו שמו זכר בשום מקור אחרת עתהולע, )שם כולל רבים מתקופה מאוחרת יותר

  .בין רשימותיו ולא מצא) לפי מספר חדשים(ש יהושע מודשיין חפ

האם להמשיך לחפש 
 לפי –אודותיו בספרים 

 דיגדיל צאה לאורההו
  .רת אדר ראשוןתורה חוב

  :השיב והרבי

 צאה לאורההו(לא לעכב 
' דיגדיל תורה חוב

באם ימצאו עוד . )ר"אד
  .ל"ידפיסו בקובצים הבע

  ?"איווא"בישאלו 

   

יח ' חוב. 41יז הערה ' ליקטו את כל הידיעות שהיו לו בחוב. א מצאו אודותיו כלוםול, סעו לספריית איווא
  .41יט הערה ' חוב. 6*הערה 

*  

, )צ  פרק קמןלדכ ("ד בארץ הקודש"תולדות חב"ערכתי ומסרתי לדפוס את הספר , ח-ו"בשים תשמ, כעבור שים
 הלתץ דק"ל מו"הרב שמואל סג, ד בחברון"אשר לרבם של חסידי חב,  אזוראיתי במסמכים שעסקתי בהם

  .ליב' מחם חום ארי' רבן בשם ' הי, ראהאטשוב

  :אודותיו כתבתי שם בפרק יד

היה ממוה ] ליב' ראה ששמו הוא מחם חום ארי, "'חום ארי"במספר מקומות קרא [' מחם ארי' ר
ט רשום שהוא בן "במפקד תקצ]. חייקין[ו של הרב שמעון משה  מבית די– ובשים הבאות, ד"בכולל חב

בזה . ה הוא מתואר כדיין"תרל; ו"במפקדי תרט... ב "ק מראהאטשוב בשת תקצ"הרועלה לא, מ
הוא גם ". ד"בשם ראב]  של אברהם אביוית הכסתבב[הדיין יכהן שם ' חום ארי' הרב ר"האחרון 

  ". הזהית המדרש בבים המתפללידי חכמיםלמכל הת"ותלמידיו הם , "ראש הישיבה"

  .המחבר של פסקי דיים אלו, ליב דידן' ולפי זה יש מקום לומר שהוא הוא הרב מחם חום ארי

  

                                             

  .עו יסופר לקמן פרק , כשהכסתי את עלי ההגהה לחוברת טז, מה שהורה לי 6
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  חוברת יט  .יד
  .הרבי בושא שיוי וסח התפלהשל יט הדפסתי אגרת ' בחוב

,  עלי ההגהההכסתי אתכש
  :ק"הוסיף קטע בכתי

 ]יים[ד] קי[ועיין פס
] לק[ ח]דק[צ] מח[להצ
מעשה ו "רל' ח לסי"או
 מגדולי ישראל רב

שאין ) ובהערות לשם(
 ]א[בזה משום ל

  .ש"עיי, ]תגודדו[ת

  

כך דפסה האגרת בקובץ יגדיל 
וכן דפס אחר כך . תורה שם

ד "באגרות קודש חי, )בשלימות(
 .קסה'אגרת ה

  חוברת כ  .טו
צ "ר מוהריי"ק אדמו" שבאוסף כבי ידתוך כתחיים ליברמן לצלם דברים מעייים מ' ר' באותם הימים רגיל הי

" ס ליחידות,הרביע ולמוסרם לידיכ בשעה שהיה .  

כך היה גם . 7ל"הרח על ידי וכותב שמסר, למוסרו עבורי  רגיל היה הרבי,כשהדבר היה שייך לקובץ יגדיל תורה
  :שכתב עליהם, ז"ע אדה"צ לשו"בהערות הצ

  .מהיר

 ]זה[ב] רף[המצו
ס  באם לא דפ–
 ]תה[ע] ד[ע

להכיסו במדור 
המתאים 

  .)?ובהערות(

ביכל אצל 
  .'ל שי"הרח

 ראה יותר שקטעים , שמסריאבל על פי צילום המקור, יג' א סי"ההערות עצמן כבר דפסו בשער המילואים ח
  אתלי הגליוןורשם בשו, מח צדקשואל ששאל אצל הצה על ידי כי אם, ר הצמח צדק"אדמו על ידי אלו לא כתבו
כדי לשלוח אליו , ..."על רוסעס . ץ דק האיסין"ה דוד גיטמעד מ"ה המופלא ומופלג מו"לה. אדרס": הכתובת שלו

  . לכתובת זותשובה

  : לרבישלחתיו, להדפיסה בקובץ, הכתי הערה בזה

, ")ד לכאורה"לע"י מתחיל " ובכת–" ב לכאורה"ר' סי", "ב"ר' בסי"ה "יחד עם הקטעים ד(קטע זה 
. אדרס: "ובסוף העמוד, ליברמאן' ר חיים שי" מביכל שאצל הב יד בצילום כת–דיו לאחרוה הגיע לי

לקאמיעץ ] הכתובת ברוסית-[על רוסעס . האיסין' ץ דק"ה דוד גיטמעד מ"ה המופלא ומופלג מו"לה
  ".דוד גיטמעד] היהודי- [' ייאברי, פאדאלסק גובערי גאראד האיסין

שיכתוב , אבל קצת פלא הוא; ל"ה דוד גיטמעד ה" אל מוצדק מח הצואולי כתבו הגהות אלו במכתב
  .ובלי שום סיון לתרץ, ר הזקן"מוע אד"קושיות על שו'  ג– במכתב אל רב מסוים מח צדקהצ

ולכן הוסיף , מח צדקד גיטמעד במכתב אל הצ"שאולי כתבו שאלות אלו על ידי הר, העיר' ל שי"והרח
אלא שמכל מקום .  הצמח צדק על כתובת זותעל מת לשלוח את תשוב –בשלהי מכתבו את הכתובת שלו 

ה המופלא ומופלג "לה: "ל על עצמו בסגון"שכתב הרב ה, שלפי זה מוזר קצת', ל שי"הוסיף הרח
  .ועדיין צריך עיון בכל זה...". ה"מו

                                             

כדלקמן ( שאחר כך התהל עליו משפט הספרים ,אוב של בעלות הספריהכראה לא רצה לעורר את הושא הכ 7
 .ל"הרח על ידי כחומר שמסר –באופן סתמי   ולכן היה מתייחס לזה,)קז  ופרק קד פרק 
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  :שיבה והרבי. 

ח "ע או"לברר בהוספות לשו
 דפסו שמשם – ]קן[הז[ ר"מו[דאד
אולי מצויין שם , ]ילואים[המ] ער[לש

ל"מקור ה.  

עיבדתי מחדש , ולא רשום שם המקור, בדקתי
  :והוספתי, את ההערה

 לכל זה הוכחה ברורהכל אין מבעצם 
ל הו העתק "דף הכי יכול להיות ש, צד

מסויםל על ידי מעתיק"שאלות ה  ,
אלא שבשולי הגליון רשם לעצמו 

טעם הצרך לו ד מ" של הרותובתכ
  .)יר וכדומהמחוסר (

  :והוסיף לתמוה, הוא מחק כמה מילים בתוך דבריי, לא קיבל את הפירכה הזאת הרבי

? לתכלית מה
? ובפירוט תוארים

  ?לשוות' ובב

   

  

והדפסתיה , שאין אלו הערות של הצמח צדק, ל"השארתי את הראיה ה; ההגהות על פי תקתי את ההערה
  .פח' כ סי' בקובץ יגדיל תורה חוב

*  

א קלאצקין על גליון " דפסה הערה שכתב מוהר)ח"יסן תשל( כ ה חוברתאותב
מכתב שקיבלתי "בהערה זו מספר אודות . יא' ע סי"ת צמח צדק חאה"שו

  .בעין ישואי בת כהן לישראל" א"ק שליט"תשובה מכ

 כתבתי 1ובהערה , ע"ב "ר מוהרש"ק אדמו"שיערתי בפשיטות שהכווה לכ
  : כתב על כך הרבי,סתי את עלי ההגההאמם כשהכ. ההוכחות לזה

 מבלי כל הוכחה לודאות –" ב"מהורש"לא רשם סימן שאלה לאחרי 
  !!זו

ת " קיבל שוממו, )פ בתחלה"עכ(יותר קרוב לליאדי ' ובפרט שהי
, )14ככתבו עצמו בהערה (ר " וכותב עליו האדמו]דק[צ] מח[הצ

  .ועודת שאל אותו דוקא "פ בוגע לשו"דמסתבר שעכ

 

 

*  

י "ק עצה ליתן כל ימי חייו ח"רשום בכי" ל הגליון שם עמח צדקשבצ, א קלאצקין"באותה הערה כותב מוהר
. ק"צ כתב הגהה זו בכי"ר הצ"שכראה הכווה שאדמו, 2ז בהערה "וכתבתי ע". ]ום[י] ל[מטבעות לצדקה בכ

מחק את האפשרות השיה  הרביאמם . צ הדפסות"ת צ"ע כתב הגהה זו על גליון שו"ש "ר מוהר"ואפשר שאדמו
  .והשאיר את האפשרות הראשוה

*  

ותיקן " כראה"מחק את תיבת  אמם הרבי, "ע"ב "ר מוהרש"ק אדמו"כראה כוותו לכ" כתבתי שלי הגליוןבשו
  :במקומה

  .ואולי

*  

: גליוןופירשתי בשולי ה". כ"וכמדומה שכתב שם כמו רבע ק, אפילו מטבעות היותר קטות"באותה הערה כותב 
  ).?(קטי כסף 
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  :והרבי תיקן בפים

  .פ" רבע קוכמ

  

  :כתב, )"?(קטי כסף "על מה שפירשתי , ובשולי הגליון

!!?  

  :ותיקן

ד "חיו] דק[צ] מח[ת הצ" ראה שו–קאפקעס 
  .ג"רכ] 'י[ס

*  

 ל פהבהערה זו כתוב שרבותיו היו מצווים ללמוד בע
י "או לתת ח, "בכל יום"איזה מסכת משיות ולחזור 

אמם כידוע אין או , "בכל יום"מטבעות לצדקה 
  .והגים כן

. תשובה מיוחדת בושא הזה לכן כתב אז. שכתב בה שלא כמהגיו, את ההערה זובסתם לא רצה שאדפיס  הרבי
והיא מופית אל , אבל כתבה בסגון כאילו היא מעה לשואל, התשובה כתבה מתחלה עבור הקובץ יגדיל תורה

  ".' שי8י"מוהר'  כו"א ו"ח אי"ווג ה"הרה"

 והעתק בזה מהערות )או ללוי(ד ישואי בת כהן לישראל "ובמעה לשאלתו ע": בלשון ואת התשובה מתחיל הרבי
שבעת הישואין "ושלכן מספיק , "דשו בה רבים"וש, "שתו העתים"וממשיך לבאר איך ש, "קלאצקין' ג וכו"הרה

  ".ח"הוא ת

  :ובפרד כתב אלי

במקום  ( כדאי להכיס בקובץ זה– ]זה[ב] רף[צוהמ
  .)?ב"פ] 'י[ס

*  

לא היתה  ראה שהרבי. אמם לא ביום אחד עשה הדבר הזה
ותעכב הדבר כמה , לכתוב את התשובה הזאתאז שעתו פויה 

  .יחד עם עיכוב מתן אישור הדפסת הקובץ, חדשים

  :בתחלת חודש יסן כתבתי לרבי

 כל מקוםאך מ. להדפסת הקובץ יגדיל תורה לחודש יסן, א"ר שליט" אדמוק"עדיין לא תקבל אישור כ
  . את שיהם לאחר הפסחציא לאורבאפשרי לה' כדי שיהי, מכיים או כעת את החוברת דחודש אייר

כתבתי אז להרב .  הטעםלא ידעתיו, האישור עדיין לא יתןו, עבר גם חודש יסןעד ש, לא קבלתי מעהגם על זה 
  :חדקוב

 והה זה. שהקובץ יגדיל תורה יוצא לאור מחדש בחדשו) ח"ש תשל" אד–ז "תשרי תשל( שה וחצי הז
גם הכסתי בשבוע העבר חוברת . למעלה מחדש שאי מחכה לאישור על הדפסת החוברת של חודש יסן

לי איי יודע אם ע, כיון שלא ידועה לי הסיבה לזה.  עדיין לא קבלתי אישורל זהוגם ע, לחדש אייר
  ? באותה צורה שהייתי רגיל להכין עד עתה–חוברת לחודש סיון , להתחיל להכין עתה

הרב חדקוב מסר את מכתבי 
  : שהואיל להשיב,לרבי

, להתחיל להכין עתה(
 )חוברת לחודש סיון

  .כפשוט

 הודגשו –המלים המוסגרות 
  .מתוך מכתבי

וכעבור ימים אחדים קבלתי את 

                                             

  בשים הראשוותפרטי- רגיל לכותבו במכתבי כללי הרבי היההוא שם ש" י"מוהר"השם  8



    כב חוברת – עבודת הקודש  

האישור ויחד עם זה התקבל . פב' ישדפס בקובץ כ ס, המכתב האמור
 הוא" פתח דבר"כאשר תאריך ה, להדפיס את הקובץ לחודש יסן

  :למפרע

  .ח יסן"ק ר"עש

*  

צא דפסה ' חוברת כ סיאותה ב
תשובה מהרב זלמן שמעון 
 דווארקין בעין עשיית חלב

. ם"ישראל בפאבריק של עכו
כתוב ' בהמשך התשובה הי

שם  שמטעם החשש המבואר
גביה ,  בידיו לתקן חלבעלה"

  ".קרים-וזויער, רכה

  .כי הקובץ שייך רק לבירורי הלכה, מחק את הקטע הזה מדפוסו, תיקן קצת בלשון התשובה הרבי

  חוברת כב  .טז
 לדא בעין אורך  אברהם צביר"קז כתב ה' בחוברת כב סי
 ששמע ,הישיבה הרב פיקרסקי ששמע מראשמה , שערות שים

לאשה לגזוז שער ראשה לגמרי  ב שאיןכתו"שמצא  הרבימפי 
  ". ושיש בזה איסור משום יוול

וכתב , את המלים האלו הרבימחק , כשהכסתי את עלי ההגהה
, )פיקרסקי בשמו את זה אמר הרבאשר (ם קטע שלם מבמקו

  :ומתחיל

] לא[וידוע השק(פוסק אחד שכמדומה ראה כתוב מגדול 
  .בזה] ריא[וט

   

*  

  

אודות ברכת הגומל להוסע  תב של הרבילמכ, שפירא'  יהודה ליב שיביש הערה מהר,  קיבבאותה חוברת סימן
  :את הקטע ההגהה הוסיף הרבי כשהכסתי את עלי. באוירון

 .ד"לסקי

זה "ל הוסיף " ה]תב[ לאחר מכ]תב[ובמכ
ז "עצ(ח "ט ח"טהרת יו' עתה ראיתי בס

ד כמה "א סי"ת ציץ אליעזר חי"ובשו )ואילך
  ."דעות בזה

   

*  

  

  

  

ההגהה פיעח את המלה בכתב  כשהכסתי את עלי. רוסיתב  אחתלהילא ידעתי לתרגם מ, 62באותה חוברת הערה 
  :ותרגם, רוסי

  .כיסוי, כובע колпакכראה הכווה ל

  

  



   כג חוברת –עבודת הקודש   כב

 

  חוברת כג  .יז
  : ורשם עליו,קל הדפסתי מהעתק שמסר הרבי' כג סי' בחוב

  לא ודע למי

  .'ל שי"ביכל אצל הררח

  

  

  

  

  

  

  

  

  חוברת כה  .יח
 שתוכן עין זה , בהערהל זהכתבתי ע ".שקרש ועשה בושם'  דם חי–מור "קה דפס ביאור בעין ' בחוברת כה סי

  :תיקן והרבי. מצא גם בתורה אור

  

  .'אלא שכאן בתוס,  ממש]שון[ הל]ור[א] רה[בתו

  חוברת כו  .יט
 שההגהות שדפסו שם בין חצאי ,כחתיהוובו , פרשיות' ת לג" כו כתבתי מאמר אודות ההגהות שבלקוחוברתב

ר "ק אדמו" של כ–ואלו שבין חצאי עיגול , ר הצמח צדק"ק אדמו"רבוע הם של כ
  .ע"ש "מוהר

ש "פ מ"ע"כתוב בה ש ,בין השאר מהגהה אחת שבין חצאי עיגול, הוכחתי כך
 וק אאזמו"כי... צ "ה ביום השמע"ע בד"רבי" דפס"ר ובהגהת , "ע שלא
ר "ק אדמו" שהכווה לדרוש של כ, פירשור התורהשבאוור ציאים לאהמו

  .ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"זקו של כ, האמצעי

  :כשהכסתי את עלי ההגהה כתב על גבי מכתבי

  .הערה בפים

  :ובפים כתב

] ר"מו[ ובוגע לאד]דק[צ] מח[ל רגיל אצל הצ"כי סגון ה, כראה טעות
ולא (" שלא דפס" ]כתוב[ל] ריך[ צ]קן[הז] ר"מו[ורק בוגע לאד, ]קן[הז
  .)]ורה[ת] טי[בלקו הדפס –

  

  

  :ל זהשאלתי ע

שלא ... צ "ה ביום השמע"ש רביו בד"פ מ"ע"ש "דמ, האם אפשר לומר
ק "כי"ומה שהוסיף .  שלא דפסר הזקן"מואד הכווה לדרוש –" דפס
 הוא החת ר הזקן"מול מאד"שדרוש ה,  הכווה היא–" ע"ר "אאזמו

  . האמצעיר"דמוא



    כז חוברת – עבודת הקודש  

  :והשיב

  ".ר"אאזמו"כ "ואח" רבו"ז מתורץ שמתחלה כותב "ועפ

  

  

בכל התיקוים שמתקן ש ,הקדושאלא שכפי שהבתי את רצוו ,  שם43  האלו העתקתי בהערהמעותאת שתי ה
  .וכן הגתי,  אלא משמי,שיודפסו הדברים משמו הקדושלא רצה , בדברים שאי כותב

  חוברת כז  .כ
, בעין השעה השביעית בליל שבת, מרוזוב' יש דיון מאת הרב שלום שי, כג' ט סי"טבת תשל-בחוברת כז לכסלו

בשעה ... שעה של ששים מיוט ", 290' א ע"ש חי"לתווך בין מה שמבואר בלקו, שוהגים שלא לעשות בה קידוש
ובין מה , "מובן כיעת החמה ושקץ החמהוחצות הוא האמצע בין ... ל אחר חצות היום " משעות ה–השביעית 

  ".מען גייט אכן זייגער" אשר ,הרביטו בשם ' ז עמ' שדפס בקובץ יגדיל תורה חוב

  :כשהכסתי את עלי ההגהה כתבתי

ובמילא ; א"ר שליט"ק אדמו"ש בכוות כ"ישם תמיד חילוקי דיעות בין א, כג' בעין המבואר כאן סי
  .חילוקי דיעות איך להוג

 יםיש אומר
  שש–דהכווה 

שעות אחר חצות 
, האמיתי

כמשמעות הלשון 
" ץ האמצע בין

החמה ושקיעת 
  ".החמה

 ש אומריםוי
דהכווה שש שעות 
אחר חצות לפי 

 שעה – (שעויו 
כמשמעות , )12:00

מען גייט "הלשון 
  ".אכן זייגער

 ש אומריםוי
  .כג'  כמבואר כאן בסי– שש שעות אחר חצות האמצעי –דהכווה 

  :השיב על זה הרבי

, )"ץ החמה ושקיעת החמההאמצע בין ", שש שעות אחר חצות האמיתי( ]היות[ל] ריך[צ' לכאורה הי
  . כשהחמה בראשו–לכאורה קל לאדם לדעתו 

  .) שש שעות אחר חצות האמצעי–( מה שראיתי והגין ]י[פ] ל[ ע)הכווה(ו

  .ק מתוך מכתבי" מודגשות בכתי- המלים המוסגרות 

 

כתבה לא שא, התשובה כתבה מתחלה עבור הקובץ יגדיל תורה. ובה בושא הזהמלבד זאת כתב בפרד תש
  :ומתחלת, בסגון כאילו היא מעה לשואל

 השייך –] חר[א] ום[ במק]כתב[ש] ה[העתק ממ
  .]לוי[ במכתבי לפ–להספק שכותבו 

הראשון מה שכתב במעה על המכתב , הכתי מזה שתי סימים
  .ע' והדפסתים שם בעמ,  והשי מה שכתב בפרד,שלי

*  



   ל-כט חוברות –עבודת הקודש   כד

 

ועל מה שכתב בראשון , כשהכסתי את עלי ההגהה הגיה פעם וספת את שי הסימים
  :שכוותו הקדושה היא, העיר" שראיתי והגין"

ר היו "ח אדמו"ק מו" מה שראיתי בבית כ]ן[כ] רי[ר ולאח"בבית אאמו. עמא דבר
  .לאחרי שעה השביעית רב מקדשין זמן ]י[הכ] ו[בלא

  .576' ז ע"ס אחר כך בלקוטי שיחות חטדפ

  

  

  ל-חוברות כט  .כא
  :מצאו בכריכת הספרים, ט"בעת עריכת הקטלוג לספרים יקרי הערך בחורף תשל

  . תלמוד בבלי על קלףב ידמספר דפים מכת) א

  .ל לערך"י משת ר" מסכת קידושין עם פרשב ידמספר דפים מכת) ב

  .וד שלוהשוה מוסח התלמ, מספר דפים מדפוס קדום) ג

  :הודעתי על כך וכתבתי

ר רפאל תן "שה, ב"ס שאלויקי רפ" דפים מש12, בכריכת ספר, מצא בהספריה
י מכתב "ודפסו הגמרא ורש) "מאמר על הדפסת התלמוד( רביוביץ כותב עליו טע

שהוא הוסח המצוי בידיו , יד השוה מאד מאד מוסחאות דפוס פיזרו ווייציאה
  ".דויק מאד ויש שם וסחאות כוותוהוא דפוס מ... 

בחסרון ,  שיעד אמצע פרק(כת חגיגה והם כוללים תחלת מס,  דפים אלו לא ידוע שום טופס בעולם12- מ
  ).ו בדפוסים שלו- דפים ד(ויומא ) שי דפים באמצע

ו-כה(אלא דף אחד ממסכת יומא ' לא הי, ל"לבעל דקדוקי סופרים הוגם הוא אבד, )ו בדפוסים של 
לדברי מהלמן ( חגיגה שתמרו דפים יחידים בספריות כתוממס).  גוזות ספריםפרמהלמן בס. לדברי י(

  ).שם

אף , )שזה יוכל להגדיל את פרסום הקובץ(אולי יש מקום להדפיס שיויי גרסאות מדפוס זה ביגדיל תורה 
  .שאין זה מדברי רבותיו ותלמידיהם

  :הרבי הדגיש במכתבי את המילים

  .ם להדפיסיש מקו

   

  :וכתבתי שוב,  הדברים בררתיר כךאח

שמצאו בכריכת ספר ,  ממסכת יומא2-  דפים ממסכת חגיגה ו10- שה, לאחר השוואה יסודית תברר
  .ב"רמ) לערך(הם ממהדורת ספרד , א"ר שליט"ק אדמו"בספרית כ

' ז שי"די הרחהגיע לאחרוה לי, יומא' וחלק ממס, חגיגה' ממס, שהוא כראה יחיד בעולם, טופס
ומתכון להדפיס , דימיטרובסקי

  .מהם מהדורה פקסימילית

, יומא שבידיו' כיון שהחלק ממס
, איו כולל הדפים המצאים כאן

 2אם יתו לו צילום , הוא מבקש
כדי להשלים בהם את , דפים אלו
  .מהדורתו

יתו לו צילום "הדגיש את המלים  הרבי
  :והוסיף, שבמכתבי"  דפים אלו2

) שלום דובער לוין(תב הרי כ
המצא (ל "ה] ל[שידפיס כ

  ?ו. כאן) כאן

ה התיל"ואין בזה סתירה ל.  



    לא חוברת – עבודת הקודש  

  .ק מתוך חתימתי"הודגש בכתי, שמי המוסגר 

יסן אייר תשל(כט ' ל בקובץ יגדיל תורה חוב"תארתי את כל ה"ל גבי ופרסמתי את הדפים שע,)טיחד , ל" קלף ה
  .ב הידעם צילום כת

*  

  .וגם הצילום לא היה בר קריאה, הדפים האלו כמעט מחק ברוב השיםאמם אחד מ

, י על מסכת מחות" רשב יד פירוששעל השער שלו יש כת, ל"פרסמתי דף אחד מדפוס ה) ל(בחוברת הבאה 
  . זה לא היה קריאב ידוגם כת. השוה גם הוא מוסח הדפוסים שלו

  :כשהכסתי את עלי ההגהה כתב אלי הרבי

 איו –ט אַ הפוטוסט
  .כדבעי

העותק (בהקודמו 
 איו בר –) שקבלתי
  .כללקריאה 

   

  

כתבתי על ו, מלפי תקופת הדפוסים, י" מסכת קידושין עם פרשב יד דפי כת10ביתיים מצאו בכריכת ספר וסף 
  : ועל כךכך

  .ב האורגיאל של הדפס ביגדיל תורה הוכחי והקודמו"מצו

באפשרותו של המדפיס לצלמו באופן ברור יותר ' ולא הי, ור בהאורגיאלבר'  אחד בהקודמו לא הי]מוד[ע
  ).שלא ידעתי עליו אז; "ויאלעט- אלטרא"רק אם הייתי מוסרו קודם לצלמו ב(

או אולי לפרסם קודם אותם הדפים ( קידושין כת ממסב ידדעתי לפרסם דפי הכת, בחוברת הבאה
  ). דפוס ספרד– חגיגה ויומא כתהשארים ממס

  :כך השיבועל 

  .להדפיסו עתה כיאות

  .]זה[ב] רף[להחזיר כל המצו

' בחוברת ל עמאותם ופרסמתי , "אולטרא ויאלעט"מסרתי לפיתוח ב
  .יז-שטז

*  

מ יצאה לאור המהדורה "בתחלת יסן תש, ט"זה היה בקיץ תשל
במכתב חוזר של הסמיר התאולוגי הם . הפקסימילית של דימיטרובסקי

חוזר -  המכתבוכשהגיע, הכריזו על כך
  : כתב עליו,לידי הרבי

  . לוין' ב שי"להררשד

  .שהמכתב יומסר לי לעיון, כלומר

  חוברת לא  .כב
רבו וסדר היחידות אצל  ר הצמח צדק אודות הההגה אצל משה"פ פרסמתי רשימת אדמו' בחוברת לא סי

  .ר הזקן"אדמו

  :אחרי ההדפסה כתבתי

' י שי"אתמול בערב קבלתי טלפון מהר
א "מהר הוא... בו הודיע שהדפס , מודשיין

, ד"ודפס בפרי הארץ תקע(מקאליסק 
  .)ועתק באגרות בעל התיא

ף גו, כראה, העתק בזה הוא מדף שהוא
שכרך בבוך , כתב יד קודש הצמח צדק

ף כתב יד שרובו ככולו גו מח צדקמדרושי הצ



   לב חוברת –עבודת הקודש   כו

 

  .ל"ממכתב המח צדק ואולי הוא העתק הצ. קודש

ולדון בזה  ,או להשאירו. ולהשמיט סימן זה, ם להדפיס החוברת מחדשהא,  כבר דפסהרתהחוב
  . הבאהרתבפרטיות בחוב

  :השיב והרבי

  .) הבארתולדון בזה בפרטיות בחוב(ל " הערה בתוכן הא פתקלהדביק בה

  . הודגשו מתוך מכתבי–המלים המוסגרות 

  .להוסיף על כך בחוברת הבאה א היה מהול, ל" הערה בת שבע שורות בתוכן ה)בכל טופס( לי הגליוןהדבקו בשו

*  

כשהכסתי את עלי . מורכבים יהודה קעלער בעין אתרוגים בלתי' ת ר"פד כתב גיסי הרה' חוברת סיבאותה 
  :ההגהה העיר הרבי

 לראות –בוגע לאתרוגים מורכבים 
 ]פר[בס. )לפי הלל( הכולל ]ער[בש
ק " באה]אור[ל] ציאו[שהו( מיים' ד

 זמרת ]פר[ס. )דותלפי שים אח
  ?הארץ

ושילב את ההערות , ל"הערתי על כך לגיסי ה
שמא' ל בדבריו שם ע"ה.  

  חוברת לב  .כג
בחוברת לב סימן ד הדפסתי 

ד מלאדי בעין "ר מהרי"מאדמו
רשמתי אותו  ובמפתח, מציצה בפה

". מדור חסידים הראשוים"ב
  העביר,כשהכסתי את עלי ההגהה

אל מדור רבותיו  אותו הרבי
 ורשם שלושה כוכבים בין, שיאיו

, ע וביו"ב "ר מוהרש"ק אדמו"כ
  .וכן דפס

הכסתים למדור רבותיו  ,רי קאפוסט באברויסק ולאדי"ק אדמו"כל פעם שהדפסתי משהו מכ, מאז ואילך
  .בהפסק שלושה כוכבים, שיאיו

  חוברת לה  .כד
ח קאפוסט "סידור עם דא ו כתבתי אודותובתחלת, בחוברת לה סימן קכז כתבתי מאמר על סידורי רבו הזקן

, שהשער חסר בו, ו"מחדרו את החלק הראשון של סידור תקע  שלח לי הרבי,כשהכסתי את עלי ההגהה. ו"תקע
  :וכתב

  .)?ו"תקע(א "ח' ב סי"מצו

*  

ל כתבתי אודות סידור קאפוסט "בסוף המאמר ה
והוסיף בו כמה דברים  י יפה"ג שהדפיס מוהר"תקפ

. ד לאוואוט"ואודות הסידור תורה אור שהדפיס מוהרא , רבו הזקן שהיו אצלובי ידהזקן ומכתששמע מרבו 
  .שאיו מצוי עתה, ל"בסידור תורה אור ההוספות שבסידור קאפוסט ה ודתי שם אם דפסו

לוח " הוא ,ל" ה)ו"תקע קאפוסט(ח "אחת מההוספות שיש בסידור תורה אור ואיו מופיע בסידור עם דא
שאפשר שלא דפס אף בסידורים שדפסו בחיי רבו , קודמת דתי בזה בהזדמות. )ב, עב(" עות החדשיםלקבי
  .ל"ג ה"ואפשר שהוא אחד מההוספות שבסידור תקפ. מצויים עתה שאים, הזקן

  :הרבי והעיר על זה

] מה[ה כומ – )א"סע, רלב( תורה אור ]דור[ע על השיויים בסי"] ר"מו[ הקפיד אד– ועיקרלהעיר 
  . מהם וזה לא הזכיר כלל]מה[וכ

  .ל כלל"איו דומה לה  כי–" וכדומה"ואין לומר שכלל ב



    לז חוברת – עבודת הקודש  

 לא י זהולפ":  כותב)ד, רמד בדפוסים החדשים(ע לסידור תורה אור "ב "ר מוהרש"ק אדמו"שבהגהות כ, כלומר
א לציון וברוך רי קודם ובל כמו אש,בהסידור הזה בכמה מקומות ל הזה מה ששיה בעיים האלו"טוב עשה המו

שאיו וגע בעצם  דהגם, וכדומה' וכן אשרי קודם מוסף וקוה ועליו כו, בשחרית דשבת שאמר ופסוקי דזמרא
 וגם שאפשר שיש בזה איזה כווה כי גבהו ,רבו  חייב אדם לומר בלשוןל דרך וע, אין לשותכל מקוםהוסח מ
  ".'דרכיו כו

 ווי הזה בע את"וכיון שלא הזכיר רבידפס הלוח הזה גם בסידור   אפשרם כןא, "לוח לקביעות החדשים" השיש
  .איו מצוי עתהו, דפס בתקופה קודמתש, רבו הזקן

  .רמ' העתקתי בקובץ יגדיל תורה שם ע ר"ק אדמו"את המעה הזה של כ

*  

המעיין צירפתי תרשים ולהקל על  ,עוד פרסמתי באותה חוברת תשובה אודות העזרת שים שבחצר בליובאוויטש
 על התרשים סימתי את. מהחצר שרשמתי

 והרבי.  בחצים משולבים– העולם ארבעת רוחות
  :העיר על גבי מכתבי

  . כרשום שםבעיגוללהחליף , בסופו

  

ושם בפים צייר עיגול עם ארבעה קוים בולטים 
  :וכתב, ממו

  .]פרים[ ס]מה[וכ] מה[ כבכבעגוללהחליף 

  .וכך דפס

  

  

  

  

  

  רת לזחוב  .כה
הביאור של בשר "  שישלח לומח צדקשבסופה מבקש מהצ, ל בטלן"בחוברת לז סימן קסו הדפסתי תשובת מהרי

  : בהערהל זהוכתבתי ע, "גידין ועצמות

וראה , לא מצאתי דרוש זה
ת "אוה. ד, ת פחס עז"לקו

  .תתקלו' יתרו ע

  :הוסיף והרבי

' פ] והר[הז] רי[ביאו
 ]דק[צ] מח[שופטים ודהצ

  .שם

  .ן דפסוכ

  חוברת לח  .כו
  :תיקן והרבי. "ועידה צבורית", תרגמתי את צעטראלי קאמיטעט, 71בחוברת לח הערה 

  .ועד המרכזי

  .וכן דפס

*  



   לח חוברת –עבודת הקודש   כח

 

דפסה ל "בחוברת ה סימן ה
ג שיאורסאהן "תשובה אל הרה

ולא פירשתי , ד פאריטש"אב
  :העיר והרבי .מיהו

האמם אין במכתב 
   ?שמו הפרטי

ר "מוהר: ערהז הוספתי בה"ועפ
בן (חיים ישעיה שיאורסאהן 

ב "מהרש ר"ק אדמו"כ
  .)מרעציצע

*  

 

והוכחתי  ,ה לוי יצחק"דודו מו-ע לבן"ב "ר מוהרש"שם סימן יז הדפסתי מכתב אדמו
. ש"בהרב  יצחקלוי ר" סלוים ולא למוה יצחקלוי ר" שהכווה למוה62בהערה 

במכתב אודות חלוקת  דה שמדובר הוסיף להוכיח כן מהעוב,כשהכסתי את עלי ההגהה
  :' היש"צ בהרב"ואילו הרלוי, כספים על ידו

  . מעות]דו[י] ל[ ולמה יחלקו עברוסיארב 

   

  :ועוד כתב

  . והצאצאיםהתולדות ]פרי[לחפש בס

  

 

צ סלוים "ואודות מוהרלוי
  :כתב

 ]מה[וכ] מה[ישם כ
 – אליהם ]בים[תמכ

בייהם בעיי כולל 
גם בקובץ . ומעות
 להשוות. ]ביםת[מכ

  .הטיטול

  . הפרטים האלו תיקתי את ההערהל פיוע

  

*  

ה מכל"בחוברת הדפסה הזמ ב "ר מוהרש"ק אדמו" סימן יח
" ת אחותובן ' ה משה שי"האברך מו' המופל ג"עם ב"ע לחתו
  ".הארישטיין 'ה זלמן שאול שי"ח מו"מפורסם וו' הג

  :ל זההעיר ע והרבי

  .ועוד,  כהן'כי החתן הי? הועתק כון

   



    לט חוברת – עבודת הקודש  

  חוברת לט  .כז
בחוברת לט סימן כג הדפסתי תשובה 

ע בעין "ב "ר מוהרש"ק אדמו"מכ
וסימתי , תור וסתימת חלון ודלת סתירת

 בהערה שיש תשובה וספת מאתו בעין
, שדפסה בהוספות לשדי חמד, זה

  . ירושלים ובשיויים בקובץ יגדיל תורה

  :העיר על כך והרבי

  ?איזה חלק ועמוד

כפשוט  )תשובה וספת(לצרף 
  .)שבשיויים(

  ].זה[ב] רף[להחזיר המצו

  .והעתקתי אותה בהערה

*  

 רציתי לכן. אלו מחייבים ואלו אוסרים, פארק- תקופה רעשה הארץ אודות עשיית עירוב בשכות באראבאותה 
  :)כד' בסי (ות תשובתו של הרבי בעין תיקון העירובין בעייראת, )כג' סי(ל " אחרי התשובה הלהדפיס

מעטים ) ב. בימיו מגיע רק למיעוט) ורואין במוחש שההכרזה על דבר זה א, לפעמים קרובות מתקלקל
במקום שאין רשות הרבים (ולכן ). לאחרי שהורגלו כמה וכמה שבתות(מהם שימעו עצמם על ידי זה 
כדאי לעשות ) 'דאורייתא ומתאים לעירוב וכו

לפרסם על דבר  ובתאי שלא –ל בזה "כמאמר חז
  .זה כלל

  :וכתבתי

 רפת בזהאולי להוסיף תשובה המצו, ברצויו
  .ביגדיל תורה המצא בדפוס

  :והרבי השיב

  .כפשוט) רפת בזהלהוסיף תשובה המצו(לא 

שלא הרשה להדפיסו בקובץ והעובדה , מתוך המעה הזה
  : להסיק כמה פרטיםהרא, יגדיל תורה

שות הרבים שהיא ר, עיר שיש בה ששים רבוא) א
  . לעירוב כללמת מתאהאי, דאורייתא

 ,כדאי לעשות בה את עירוב, עיר שאין בה ששים רבוא) ב
  .בתאי שלא לפרסם על דבר זה כלל

לא אבל , יש להוג כמוה, גם הוראה זו עצמה של הרבי) ג
  . יגדיל תורהבקובץ תוריאז לפרסמה רצה 

  חוברת מ  .כח
  :כתב, כשהכסתי את עלי ההגההו,  הזקן בעין וסח התפלותר" אדמוה שכתבלג הדפסתי מ' בחוברת סי

שיירי מחה  א וקוטרס"א סי" ח)מוקאטש( ]לעזר[א] ת[ת מח" כדאי להוסיף וראה שו3בסוף הערה 
  ."ושלשם 

  



   מא חוברת –עבודת הקודש   ל

 

  חוברת מא  .כט
תן את , כשהכסתי את עלי ההגהה של חוברת מא

  :התאריך

  ת"שבת ת"ת, אייר' ב

  :וכתב

  .ת]פאר[ולת] ם[ויהא לתהלה ולש

  .להחזיר

  

  

  

   

  חוברת מב  .ל
א "מוהרמי ר"ע אל האדמו"ב "ר מוהרש"ק אדמו"בחוברת מב סימן סג דפסה תשובת כ

  :כשהכסתי את עלי ההגהה כתב אלי. מראדזין בעין התכלת

  ?ע בספר"] ר"מו[ אד]תב[דזיער הדפיס מכהראַ , לברר, מהיר

  

  

  

  

  ?בשאר ספרים האם להמשיך לחפש, בת התשובה שלפיושספריו דפסו לפי זמן כתי, על זהכתבתי 

  :השיב והרבי

שדפסו ' בהס
כדו י "ע(. י.ב

 ,דר כאן' שהי
. )'מצאו בהספרי

 של בעל בו 'ובס
  .התכלת



    מג חוברת – עבודת הקודש  

  חוברת מג  .לא
 אגרת הדפסתיבחוברת מג סימן צב 

. ר הזקן אודות חוקת הבחירה"אדמו
  :את עלי ההגהה כתבתי כשהכסתי

ות בתחלה חשבתי לדח
, פרסומה עד שיתברר תוכה

אך כדי שלא להשאיר הייר 
  .צרפתיו לחוברת זו חלק

כדי שלא "הדגיש את המלים  הרבי
  :וכתב" להשאיר הייר חלק צרפתיו

ו ביטוים כאלו בוגע "ח
  .ל"ה] ל[לכ

 הוראת בעל ]י[פ] ל[ע
] ל[ ע]ודש[הק] רת[האג
 הכרח הזריזות בעיי ]בר[ד
 ]אור[ל] ציאו[ הו]ןדש[ק
  .)בחוברת זו(

   

  :ועוד כתב

ו]ודש[הק] רות[ המילואים לאג]טרס[להדפיס בקושיאיד .  

   

 ,ל"ודפסה האגרת בקובץ יגדיל תורה ה, קוטרס המילואים כבר דפס אז
  . ובמהדורה החדשה אגרת פז.ב אגרת ח"קודש ח-ובאגרות

  

  

  חוברת מד  .לב
 בושא רק כשכתבתי פתקה, על חוברת מד לא קבלתי אישור ישיר

  :אחר השיב הרבי

  .ח"ח ת" ות]קבל[ ת)מד( ]ורה[ת] דיל[הקובץ יג

   

  

  

  חוברת מו  .לג
  :כתב אלי הרבי, כשהכסתי את עלי ההגהה של חוברת מו

ת שרשם 'הבירר בוגע להתיא
  ?מצא בדפוסד "ע

  

י מודשיין בעריכת "באותה שעה עסק הר
א לדפוסי ביבליוגרפי, ד"הספר תורת חב

  .ותי לעזור לותבקש, התיא

תבקשתי , וכמדומה שבמעה זה אלי
לברר אודות מה שרשום ברשימות 

על כמה , הדפוסים שבסוף ספר התיא
  ".מצא בדפוס"שהם , הדפסות



   מח חוברת –עבודת הקודש   לב

 

  חוברת מח  .לד
ש בלקוטי "למ ציין הרבי, כשהכסתי את גליון מח של היגדיל תורה

פר שמספר המועט הוא לפי מס, ן"בעין שם ב, 492' ז ע"שיחות חט
  :וכתב, המרובה

  ...ל בביכל "וז, ח"ז בכמה ביכלאך דא"לאחרי זמן מצאתי עד

  לוין' ב שי"להררשד

ל " הביכלאך ולהדפיס ביגדיל תורה הבע]חד[אלהעתיק מ
  .]זה[ב] רף[ובקובץ המצו

   

  .ו בושא הזה ולא מצאבי הידחפשו בכת

  

  

  :הודעתי על כך וכתבתי

 העירו כבר, ובעצם הדבר. ן"ת הוא לפי אות ו"שאות בי, ן"שם ב ל דבר לא מצאו בהביכלאך עת עתהלע
ובהערות , א" בשלח תשמ– בהערות ובאורים ל דבר זהע
  .רף בזהכמצו. א" בא תשמ–ש מוריסטאון " ואתמימיםה

  :השיב והרבי

  . בעצמי ראיתי

  .]זה[ב] רף[להחזיר המצו

   

ל "רת הוהדפסום בחוב, שוב חפשו עד שמצאו אודות זה בביכלאך
  :הגיה הרבי, כשהכסתי את עלי ההגהה. עו' סי

  ...ל בביכל"וז. ל דבר זהח שראיתי לאחרי זמן מצאתי ע"בכמה ביכלאך דא

 

  

  

  :וכתבתי לרבי, מאת הרב משה רביבו מפאס,  ספרדיב יד מצאו באותו ושא גם בכתר כךאח

וסף להל"ב:  

  .'ואי שמעתי כו:  יש הוספה173 ב ידבכת) 1

ג "משת תר, י ספרדי ממרוקובכתב יד) 2
 בשעתו ל זההעיר ע(יש תוכן דומה , לערך
  ).ש איידלמאן"הר

  :השיב והרבי

  .דהספרדי) 2. 'הא) " 1להדפיס 

  .]זה[ב] רף[להחזיר כל המצו

  .כדי שאוכל להדפיס מהם בקובץ יגדיל תורה, שהמזכירות תחזיר לי את כל התצלומים, והכווה היא

  

  



    מט חוברת – עבודת הקודש  

. )שזהו לפי סדר גודל המספרים(" ן"ב ושם ב"ג ע"ה ס"שמות מ" :כתבתי, תיהככותרת שב
  :ל זההעיר ע והרבי

  .פ" ולקמן כאן ג)אתהלך ליאזע(לוים יוראה דרוש המ.  בסדר הרגיל]היות[ל] ריך[צ

וכן הוא . כ' ר הזקן ע" מאמרי אדמופרן שבס"ה ב"ג מ"ב ס"והכווה לדרוש עין המילויים ע
  .וכן תקתי בכותרת. ן"ה ב"ג מ"ב ס"שהסדר הוא ע, היד-תבבדרוש שעתק מכ

*  

אודות מקור לתספורת בן . ב.הוסיף , ב אודות תספורת"ב סיון תשמ"בכ באגרת שכתב הרבי
  .94י "ד ובכת"בסידור מהרי, ש בעין זה בלקוטי דבורים"והביא שם מ', ג

סתי את עלי ר כךאח. ב ידל בכת"בעת כתיבת האגרת ביקש למצוא את המאמר הכשהכ 
והוסיף בה כמה ,  להדפיסה בקובץל מתע, מסר לידיו העתק מהאגרת, ההגהה של חוברת מח

ד "בסידור מהרי, הורה להעתיק בשלימות את האמור בושא זה בלקוטי דבוריםגם ו, הוספות
  .9)ע' מח סי' דפסו בחוב( 94ובביכל 

  

והוסיף , "ד"מהרי"רשתי מיהו לא פי, "ד"סדר תפלה מהרי"כשהזכרתי בהערות את 
  :הרבי

] מח[בן הצ] למן[ז] יאור[חיים ש' ר ר"בן האדמו, יצחק דובער' ר' צ כו"הרה
  ]).דק[צ

  חוברת מט  .לה
  : כתבתי,ב"בשלהי תשמ,  מטרתכשהכסתי את עלי ההגהה של חוב

  .א אלול" עלי ההגהה של הקובץ יגדיל תורה לחדשים מרף בזהמצו

ק " המצאים בספריית כבי יד שבכת)ד"שאים מחב(מחדושי גדולי ישראל להוסיף מדור כדאי אולי 
או , "זכרון לראשוים"ולקוראו בשם , "חסידים הראשוים"או להרחיב את המדור . א"ר שליט"אדמו

  ?ב"וכיו" שפתי ישים"

  :ועל האופן השי כתב, "כדאי להוסיף"הדגיש את המלים  הרבי

  ?'הפי

אם כן , "חסידים"כסו במדור זה גם חידושיהם של אלו שאים שכיון שי, כוותי היתה בזה
  ".חסידים הראשוים"קרא ' שלא יהי, יש לשות את שם המדור

 פרק לקמןכד(בשביל חידושיהם של אלו שאים מעדת החסידים , "מדור זכרון לראשוים"למעשה הוספתי אז 
  ).הבא

                                             

 .מו  לקמן פרק –בשעה שמסרתי את עלי ההגהה של חוברת לד , מה שכתב לי עוד 9



   א חוברת –עבודת הקודש   לד

 

  חוברת א  .לו
גבאי , ר יעקב מסמיליאן"ובה דן גם אודות מוה, ות השכת שלום הדפסתי אגרת מרבו הזקן אוד 10אבחוברת
  .ק"מעות אה

  :כשהכסתי את עלי ההגהה כתב הרבי

י " הר]בר[ד] ל[ תברר ע]ף[סו] ף[ושס ,לברר
אולי גם גד [ 'וכו' וכומסמיליאן לא למעליותא 

  .11]עי[האמצ] ר"מו[אד

   

  :כתבתי על כך

א רק ה יעקב מסמיליאן הו"כל הידוע לי על מו
 מה שכתבתי עליו רף בזהכמצו, למעליותא

  .במקורות והערות

  ? אליור האמצעי"מו אגרת אדרף בזהכמצו, יוה מסמיליאן' ואפשר הכווה לר

  :השיב והרבי

  .לא

כדאי לשאול את ". כמדומה" הדגשתי
  .'ל שי"הררח

  .ב"להחזיר המצו

   

  .עד היום לא מצאתי בעין הזה

  

*  

  

טרס בית אהרן את הקו  שלח אלי הרביגם
שבה דפסה , )ץ דאטשאקוב"ר אהרן מ"למוה(

אודות וסח , "חדשות אי מגיד"הערה בכותרת 
וכותב בשם בעל ". אם כמדתה כשרה לחצאין"
שבסידור שרבו הזקן התפלל , "תורת חסד"ה

  :ל זהוכתב ע". חצאי עגול' סגר תיבת לחצאין בב"בו 

 ]תב[שך למכ בהמ)]ורה[ת] יל[ביגד(באם אפשר להכיס 
בבקשה דמי שידוע , )כולו(...  חדשות אי – ]קן[הז] ר"מו[אד

  .' להודיע וכו]ה[ז] בר[ד] ל[לו מה ע

  :כתבתי על כך

  :ז"ועפ, ח" ולקוטי מהריר הכוללכבר העירו בשע, בעין לחצאין

  ?האם כדאי להדפיס) א

 ל דבר זהמי שידוע לו מה ע"ולהשמיט , האם לציין עליהם) ב
 ?"להודיע

 ?"מפי השמועה"אולי מתאים יותר למדור ) ג

  

          

10   פג  לקמן פרק –מה שכתב הרבי בקשר לחוברת. 
י מסמיליאן לפי הסתלקות " הרשלכאורה פטר; יש לעיין בזה, )ר האמצעי"אדמו(אם קריאת המילה כוה  11
  ).36ספח , ר הזקן"ראה אגרות קודש אדמו(ר הזקן "אדמו



    א חוברת – עבודת הקודש  

  :השיב והרבי

  ".מחק", "צ"הצ"בשיוים 

   . בצירוף)םכדאי להדפיס(

  .כרצוו") מפי השמועה"למדור (

  :כלומר

שלא מסופר זה על רבו , שם מסרה מסורה זו בשיוים) א
לא מסופר שסגר בחצאי . הזקן אלא על רבו הצמח צדק

  . עגול אלא שמחק

 בית טרסדאי להדפיס גם זה בצירוף להמועתק מקוכ) ב
  .אהרן

  . שאעשה כרצוי–" מפי השמועה"בקשר לשאלה אם להכיסו למדור ) ג

הערתי בהערה ו. כפי שהורה הרבי בתחלה, ר הזקן"מאדמו, ל"והדפסתיו בהמשך למכתב ה,  לדפוסל זההכתי כ
וים הל"על השי.  

 , עלי ההגההמסרתי אתכש
, וים הללוהעיר על השי

  :והוסיף

] ל[וכראה בע
] ר[ שע]פר[ס] חבר[מה
] ל[ עשמע רק ]ולל[הכ
 דברי המבקרים ]בר[ד
אבל להעיר אשר (

 היא –אטשאקוב 
בסמיכות מקום 

עירו של , ליקולאיעב
  ).]ולל[הכ] ר[בעל שע

   

ושוב הגיה , תקתי כן בהערות
 –וכן דפס שם , ותיקן והוסיף
-228כט הערות ' גליון א סי

229.  

*  

  :בצירוף מכתב, חבילת תשובות הגאון מרוגוטשוב ברק לרבי- ק בי"הרב יעקב לדא אבד ב שלח"בשת תשמ

- הי שולח בזה העתקי', י עצת כדי שי"עפ
שכתב לי , ל"מכתבי הגאון הראגאטשובי ז, צילום
  .ט"אבלח

  :וכתב על המכתב הזה, מסר עבורי את החבילה הרבי

] ציא[ח שתן להו"תובהערה . כדאי להדפיסם
  .' כו]אור[ל

העיר על כך , והזכרתי את הרב לדא לטובה בהערה, בחוברת א, כשהכסתי את עלי ההגהה של התשובות האלו
  :הרבי

הפוסק בבית , ל" המוכרחפ " עכ– )טעלושקין( טהרת המים ]פר[ס] וף[עיין אודותו התוארים בסו
ר "אדמו

 )ב"מהרש(
 –' ברוסטוב וכו
שי עתה הרב רא

. דבי ברק(
ח " ת)ח"ות

  .)ל מת להוציא לאורשתם ע(

   



   ב חוברת –עבודת הקודש   לו

 

  .8וכך תיקתי שם בהערה 

*  

בשלישית רשם ". חסידים הראשוים"בשתים הראשוות כסו למדור . ג-את התשובות האלו חלקתי לחוברות א
 "לראשויםזכרון "לכן דפסו מעתה תשובותיו במדור . עיגול מסביב לשמו ולשם המדור והוסיף סימן שאלה

  .)הקודם פרק עיללכד(

העיר  והרבי. ב, לביצה כד ,שבמכתב רביו הזקן" מים הגורים" צייתי כמקור ללשון 39חוברת א הערה אותה ב
  :על כך

  .יד, ב יד"ש! ?

   

  חוברת ב  .לז
, רת בכשהכסתי את עלי ההגהה לחוב. היה מדור מיוחד שבו דפסו הערות לקובץ יגדיל תורהיגדיל תורה בקובץ 

בצירוף לגליון קובץ  החזירם הרבי
שבו כתבה , ש" התמימים ואהערות
. קובץ יגדיל תורהעל הדפס בהערה 
ל וכתב ע, )*(סימן על ההערה  הרבי
  :זה

  

  .מהיר

 במקום )*( יכיס להשלימות
אפשר שיש בעוד (המתאים 

 –באם ישו . )קובצים עוד
  .בצירוף מעה

   

  .מווכן דפס שם בסימן 

*  

ולפי , ר הזקן לחברה קדישא"ק אדמו"הרשמת כ, ק דלאזי" העתקה מפקס חב ידג מצאתי בכת"תשמרף ובח
ל"זה באה שם העתקת הרשמת כבוד אביו רבי ברוך לחברה קדישא ה:  

רק , מ אברהם להחברא קדישה"וך ברה ב"תקבל התורי מו, ק"ן פ" כסלו שת תקזייו"היום יום ט
] ת[ה אברהם התחייב א"ואביו מו,  ולציית כל אשר יצוו החברא עליו,ה אחתלהחברא ש] מש[ש] 'שיהי[
  .כ"שוה לא פחות משלשים רו' ליתן להחברא אלשיך שיהי] צמו[ע

  :וכתבתי, מסרתי העתק

ר הזקן בחברה "מור ברוך אבי אד"על דבר הרשמת ה,  דלאזיברה קדישא העתק מפקס החורף בזהמצ
  .תהע שלפי מיטב ידיעותיו לא דפס עד ,ז"ו כסלו תק" דלאזי בטקדישא

ולא שיאור , ) הוסחאות בבית רביולאחד, מתאים לוסח המצבה(וא אברהם להעיר ששם אביו כאן ה
  .זלמן

ודפס ', לפרסמו ביגדיל תורה בתוספת הערות וכוהשיב  הרביו
 סימן מזבבחוברת .  

 ואילו ההעתק שמסרתי עם מכתבי, פה- דומי שהמעה היה בעל
 "ח אייר תש"בכ כשהבחין בהם הרבי. כמה שים שארו אצל הרבי

  :השיב על המכתב, )שאז כבר חדל להופיע היגדיל תורה(

, ]יחות[ש] טי[או בלקו( באחד הקובצים ]ה[ז] ל[להדפיס כ
  .)אם הופסקו הקובציםב

  



    ג חוברת – עבודת הקודש  

  חוברת ג  .לח
ר "ק אדמו"בחוברת ג פרסמתי מכתי

ביאור בהלכה של קבעו , ע"ב "מוהרש
קבעו "בכותרת כתבתי ו ,לבסוף חקקוו

  ".ובסוף חקקו

תיקן , כשהכסתי את עלי ההגהה
  :והעיר הרבי

  .סוף קבעו(לב)קבעו ו(

  .וכן בפים. לברר

  

 .וכן תקתי בכותרת שבמפתח ושבפים

*  

, רציתי להדפיס שתי מכתבים של הרביג באותה חוברת 
ל "ואמרתי למזכיר הרי, שלא הבתי בדיוק את תוכם

  .אם יש מקום להדפיסםו, בתוכםאי שמסתפק , רגרו

  :וכתב, ל גרור מסרם לרבי"הרי

 אם כון להדפיס –שלום דובער לוין בקש לשאול 
  . ביגדיל תורהרפים בזהשי מכתבים המצ

  :והרבי השיב

  .מהיר

  .המעה שלו) תוכן(' יברר אצל המקבל שי

 

  חוברת ד  .לט
קדמתי לו וה, ז"חוברת ד הקדשתי למאסר וגאולת תרפ

ק "רשימות כ על פי סקירת המאסר והגאולה, מבוא
  .ולא חתמתי עליו, ע ועוד"צ "ר מוהריי"אדמו

ר "ק אדמו"שבו תשובות כ, גם לפי המדור רבותיו שיאיו, את המבוא הזה חשבתי לתת בתחלת הקובץ
  .ב שגילח זקו"ע בעין שו"צ "מוהריי

  :כתב, כשהכסתי את עלי ההגהה

אים יותר המבוא מת
בשיוי (שיבוא לבסוף 

פ אחרי מדור "עכ, )השם
  'רבותיו כו

, מוכרחת הקדמה לו
' שהערכת המאורעות וכו

היא באחריותו הבלעדית 
] ריך[ובמילא צ', וכו
  . בחתימה]היות[ל

   

  

  :כתבתי על כך

 ףהוא העתק גו', הערכת המאורעות וכושהוא , הה חלק הראשון שבו, בדבר המבוא שביגדיל תורה
 להדפיסו בתור הקדמה לרשימת המאסר ל מתע, כראה, שכתב בלשון סתר, )ב צילום"מצו(ק "כתי

  .1ורמזתי על זה בהערה , )ואפשר בשיוי לשון קלים, ומבלי לפרש שכתב על יד, מהמערכת(

  . בתור מבוא לרשימת המאסר)לאחר מדור רבותיו(האם להדפיסו  –ל "הל פי כל ע



   ד חוברת –עבודת הקודש   לח

 

  :השיב והרבי

  . תיתימהיכא

   

דפס מבוא זה בחוברת ה י ההוספות לרשימת המאסר, סג' ל סי"ולכןובשולי הגליון פירשתי, לפ:  

ומההקדמות של קובץ התמים , לקטו מרשימותיו של רבו, ראשי הפרקים מהמאסר והגאולה שלפיו
  .הכתב שם, בהשתדלות לשמור על הסגון המקורי, ועוד

*  

  :שאלתי שוב, 12רה צריכה לבוא לבסוףשסקי, כיון שזכר העקרון

,  הספרבסוףכדאי יותר להדפיסו " קודש-אגרות"אולי גם במבוא לסדרת  –" מבוא"בקשר לעין ה
כיון שבששת הכרכים שעד עתה היה המבוא , או אולי; ב"וכיו" 'סקירת התקופה כו"ולקראו בשם 
  .ישאר כך גם בכרכים הבאים, בתחלת הכרך

  : שבמכתביהדגיש את המלים והרבי

כיון שבששת הכרכים שעד 
עתה היה המבוא בתחלת 

 גם בכרכים ישאר כך, הכרך
  .הבאים

   

*  

  :עלי ההגהה כתבתי כשהכסתי את. צ בעין גילוח זקן"ר מוהריי"ק אדמו"חוברת ד הדפסתי תשובת כאותה ב

בתשובה הדפסת כאן לא תפסו הכווה בכמה 
  .ל הגליוןכפי שצוין ע, קטעים

  :השיב והרבי

] מה[כ] חת[א] ל[ לקרות וע]רמא[ג] ן[אין הזמ
והרי (ויברר אצל המתאימים ,  לעיין]מה[וכ

  .)]זה[ב] צא[וכיו ]ופר[ס] עות[אפשר שיש ט

   

*  

  

  

  

  

כשהכסתי את עלי ההגהה העיר  .ולא פירשתי בהערה מיהו, חיים ליברמן' באחת האגרות שבאותה חוברת זכר ר
  :הרבי

  !!ודוקא זה הושמט' יל ש" הרח]ה[ז] רי[ה

   

  .87ופרשתי בהערה 

  

                                             

ד "סקירה כללית ע"כתבתי , שבמקום לכתוב מבוא, "ז הקצרים"מאמרי אדה" פרוכן עשיתי בשעתו בס 12
  .והדפסתיה בסוף הספר, "המאמרים הקצרים



    ה חוברת – עבודת הקודש  

  חוברת ה  .מ
כשהכסתי את . מעטליק ה אייזיק הערצאג מקראקא והרב מרדכי"ת שבין מו"בחוברת ה סימן צג דפסה שו

  :העיר הרבי, עלי ההגהה

  ? השואל]בר[ד] ל[ עפרטים

   

  .341ופירשתי הדבר בהערה 

  

  חוברת ז  .מא
עם מבוא הסוקר את ,  בושא בחור הטוען שקידש בתולה בשוק,לי ישראל תשובות מגדו26בחוברת ז הדפסתי 
  .השתלשלות הדברים

כתב , כסתי את עלי ההגהההכש
  :הרבי

] ר[שבאוצ) ?במבוא(להוסיף 
? מדבר ... (]וסקים[הפ

] צא[ת בכיו"שו) ?מאסף
  .]זה[ב

  

  חוברת ס  .מב
ר הצמח צדק אודות " סימן פג הדפסתי הערה קצרה מאדמו13בחוברת ס

. ז" הוספתי הערה עם כמה ציוים בדלי הגליוןבשו. רביעית יעורהש
  :ההגהה כתב הרבי כשהכסתי את עלי

  .מהיר

  ל"בהשיעורים דאה ז

? אחדים('  בו שי]אור[ל] ציא[ שהו]תרא[ב] ורא[במהד לברר –
  .[)]מאזשלח לכאן 

  

  :כתבתי שוב

  .בפרטיות יותר ש ובארתי הדבריםועייתי מחד. וסף לי כלוםבהוצאה החדשה של שיעור מקוה לא 

  .בשיטת רבותיו בשיעור הרביעית, לי הגליוןוהארכתי בהערה שבשו, אישר זאת הרבי

  .שיט ואילך' א ע"ח" שיעורי הלכה למעשה"בספר , ד"בשת תשע, באופן מפורט יותר בארתי הדברים

  חוברת סא  .מג
ר שלמה "בחוברת סא הדפסתי תשובה מהג

ועצי   בין שלמהס"מח, ץ בווילא"הכהן מ
  .ברושים

  :ל זהע כשהכסתי את עלי ההגהה כתב הרבי

 ]ם[ש] ל[כמדומה מפורסם יותר ע
  .ם"ס רא"הגהותיו בש

  :ז תקתי וכתבתי"ועפ

  .בין שלמה ועצי ברושים, ס" הגהות על הש–ס חשק שלמה "מח

                                             

  .מז יובא לקמן פרק , מה שכתב הרבי בקשר לחוברת ח 13

 .פב  יובא לקמן פרק –ומה שכתב בקשר לחוברת ט 



   עא-סח חוברות –עבודת הקודש   מ

 

*  

, הוספת מקורות וציויםב, סביב הארץ בדבר הקפת השמש הרבי חשבתי להדפיס את תשובות  סאבאותה חוברת
לי הגליוןבשו, ד"לע.  

  :ל זהכשהכסתי את עלי ההגהה כתב ע

 שייך בקובץ יגדיל ]ה[ז[ ל[ג אם כ"צע
כיון שאיו כלל בסגון (תורה 

] צא[ ורבים וכיו]ותשיב[ י]אשי[כלר
  .)]זה[ב

 שאיו ודאי החלק האגלי – בכל אופן
  .כללשייך כאן 

 ]יתל[ באג]תב[ בלא המכ–לאידך 
אפילו " חצי דבר" פחות מ]ה[ז] רי[ה

  .]ה[ז] ל[כולכן להוציא 

 ]ה[ז] ל[כמדומה שהדפיסו כ
ובמילא אין " אמוה ומדע"בהחוברת 

  .גם צורך בזה

  עא-ת סחוחובר  .מד
  :כתבתי, 14כשהכתי את חוברת סח

ק "ק כ"תיכף שעתקו מגו, ר הזקן"לחן ערוך אדמו פסח משכות הלקי דיים קצור פסרף בזהמצו
  .ע"ב "ר מוהרש"מואד

 רף בזהאולי כדאי להדפיס המצו, בסמיכות לחג הפסח, כיון שהופעת היגדיל תורה תעכבה עד עתה
 שזה ;א"ר שליט"ק אדמו" שבעלי ההגהה שאצל כר הזקן" אדמובמקום הגהות (במדור רבותיו שיאיו

  .ל" הבעישאר לחוברת

א על מת להדפיס ביגדיל "ר שליט"ק אדמו"מסר כש, ר ישעיה הלוי הורוויץ"מצורף בזה גם הערות הר
  .תורה

  :הרבי הדגיש במכתבי את המילים

  .ב"להדפיס המצו

ע "ע רביו "קיצור פסקי דיים משו"והכווה ל
קודש -יד- מכתב, "א"ז ת"ב תמ"תמ' סי

  בחוברת סחהדפסתיש, ע"ב "ר מוהרש"אדמו
  .א' סי

*  

  .ק"ת מהרי"ר הזקן על ספר שו"קודש אדמו- יד-הות כתבהכווה להג כמדומה –" ר הזקן"הגהות אדמו"

  :פרשת שמות' אודותיו כתבתי לרבי ביום ג

  :ר הזקן"ק אדמו"ק כ"בקשר לספר עם הגהות גוכתי

יחד עם ספרי יהודים , אומר שהוא ירש את הספר הזה, ב"הרכרי מפולין שבא לביקור לא, המוכר
  .יים עודמדודו וסבו שאים ח, אחרים וחפצי ערך יהודים

ששם מצאו כל , )ווארשא(ין לשמא הוא גב את הספר מהספריה בפו,  היה אצליו חשש מקוםמכל
ק "ע אבן העזר שעם הגהות כתי"חששו גם שמא ליד ספר זה מצא גם הספר שו. קודש-יד-תביכה

 כדי ,שלו" איידעטיפיקיישן"לא לקות עד שיבדקו את ה, ד שעסטאק"לכן הציע העו, 15ר הזקן"אדמו
  .וכן עשיתי. אפשר לחקור אחר המקור בעת הצורך' שיהי

  .מח' ולמעשה דחתה הדפסתם לחוברת עא סי

                                             

 .פד ' יובא לקמן סי, מה שכתב הרבי בקשר לחוברת סב ולחוברת סד 14
 .ג- ר הזקן סימים סא"ת אדמו"שדפסו בשו 15



    עא-סח חוברות – עבודת הקודש  

*  

, הרביאז שהיתה גם היא בחבילה ששלח אלי , ר הזקן בעין סרכות וזיעת הריאה"ואפשר הכווה לתשובת אדמו
  :ו שבט"וכתבתי בכ

  .ת"הוצאת קהר הזקן "ע אדמו"ר הזקן דפסה בהוספות לשו"תשובת אדמו

  

  :והרבי השיב לי

  ?וההוספה

  .מחת יודא' לברר גם בס

, ע" יש אמם שיוים והוספות לגבי הדפס בהוספות לשו)הירשפלד' ר יהודה ארי"למוה (מחת יודא' בס
  .ע סימן לב'  בקובץ יגדיל תורה חוב) וציויםראי מקומותעם שיויי הוסח ומ(והדפסתיה 

*  

למדור תשובות וביאורים שבקובץ , ה"שכתב בשת תשהם הערותיו ,  הורוויץהלוי' ר ישעי"הערות הר
  :ו שלחם אלי הרבי וכתב" ובתחלת תשמ.ליובאוויטש

  ].זה[ב] צא[הדפס בקובץ וכיו

  

  :וכתבתי

  .ץ ליובאוויטש וכיוצא בזהבעדיין לא מצאתי בקו, ישעיה הלוי' הערות ר

  : לי על זההשיבוהרבי 

  .ל"בעלהכיסם ביגדיל תורה ה

  ).ישעיה הלוי' ר(טיטול על 

  .בטיטול הזכרתי את ספריו ואת מקומות רבותוו. הדפסתי אותן בקובץ יגדיל תורה חוברת סח סימן בו



   עב חוברת –עבודת הקודש   מב

 

  חוברת עב  .מה
כשסיימתי עשר שים להופעת 

: הדפסתי חוברת מיוחדת, הקובץ
  .צילומים ועיים ,מפתח מאמרים

המסודר לפי , בתחלת המפתח
פיעים שי מו, שמות המחברים

. מקאליסק  אברהם:אשים בשם
כשהכסתי את עלי ההגהה העיר 

  :על כך הרבי

דלכאורה ', פותחים בתמי
  .]הוא] וא[ה

   

לפועל חלקתי בייהם במה 
, אברהם: על הראשוןשכתבתי 

: השי  ועל,ק מקאליסק"הרה
  .אברהם מקאליסק



    ' דיליהקודש עבודת – עבודת הקודש  

  עריכת אגרות קודש

  'עבודת הקודש דילי  .מו
הייתי עסוק בעריכת הקובץ יגדיל  חלק מהזמן, ל הייתי לחלק את זמי עבודתי לשיםמ רגי"עד אמצע חורף תש

 וחלק בעריכת הקטלוג ,)סט כדלקמן פרק (ת צמח צדק מילואים "ועריכת שו, ) ואילךה כדלעיל פרק  (תורה
  .) ואילךצד לקמן פרק כד (צוות העבודה יחד עם, לספריה

  .לעבודה וספת  והתפיתי,של הרבימ סיימו את עריכת הקטלוג לאוסף "באמצע חורף תש

  :הרביכתב לי  , לדרתי ההגהה של הקובץ יגדיל תורה חובכשהכסתי את על ,מ"בשלהי חודש טבת תש

  .מהיר

] דת[בובוגע לע
בעתיד '  דילי]ודש[הק
  :קרובה

] ר"מו[במסגרת דאד
] צאה[ ההו– ]קן[הז
  דמאמרים]אור[ל
 הקצרים )תורות(
לבד (בצירוף אגרותיו (
 שכסו בתיא ואין –

  .))הוספות בהם

 –ולשלימות העין 
 –יכלול בהם גם 

 ]אור[ל] ציאו[שהו
 במאה שערים בוה

, דיסקין, ירושלים
  .ן"הק, הילמן

] ר[התחלה ואח  בתור–וו "כמו ביכל הקטן דרא, ל" תורות הויריב ביכל שבו ]אור[ל] ציא[ להו:ואולי
  . הוספות]פר[ ס]ך[כ

מש[מ] על[כדי שיבוא הדבר בפו, ]מה[וכ] מה[כ שיצרף אליו עוד מוכרחל "בה[.  

בקשר לעריכת ת המעו  כאןיועתקו בתחלהו. ע לקמן פרק יועתק , ר הזקן הקצרים"מאמרי אדמו' מה שקשור לס
  .שבזה התחלתי, קודש- סדרת אגרות

  צ"מ והצ"ז אדהא"קודש אדה-אגרות  .מז
  : והודעתי,בתחלה התחלתי לאסוף את האגרות המודפסות של רבו הזקן

את כל  וחושבי שאספתי,  שבספרים הדפסיםר הזקן"מושל אד" אגרות קודש"ביתיים אספתי את ה
 חלקתים לפי ו כן כמ. לכל המקומות שמצאתיה בדפוס–ת וצייתי בכל אגר. ת עתההמצא בדפוס לע

  .עייהם

  :קבלתי מעה

  . ביכלאך]מה[וכ] מה[הרי יש בכ

-אגרות' ועוד הוסיף להורות אודות הס
  :קודש

: ל" ה– ]צמו[ע] י[ בפ]פר[ס
] מח[דהצ, ]עי[האמצ] ר"מו[דאד
  .]דק[צ

 ]צמו[ע] י[בפ )או מדור( ]פר[ס
  .'וכו, ]דק[צ] מח[צ, ]עי[האמצ] ר"מו[אד, ]קן[הז] ר"מו[ מאלה שבספק הלאד–

   



   צ"והצ מ"אדהא ז"אדה קודש- אגרות –עבודת הקודש   מד

 

אחר אמם  .הוצרכו האגרות להיות דפסים בצירוף למאמרים הקצרים,  הקודםפרק שבלפי המעה הראשון
 ציאם לאורולהו, הספקותגם  ו,"צדק צמח"ר ה"ק אדמו"ר האמצעי וכ"ק אדמו"הורה להוסיף גם את אגרות כש

  .כמה כרכיםאו אפילו ב, בכרך בפי עצמו

לשת בעיקר ואילו הספר מאמרים הקצרים שאר , מ"עבדתי בזה במשך השה תשש, התמסרתי מיד לעריכה זו
  ).עא כדלקמן פרק (א "תשמ

*  

, ר הזקן האמצעי והצמח צדק"כיון שהספר כלל אגרות של אדמו
  :שאלתי

  .מאה שעריםכמו ב, לכאורה לעשות השער כבהמצורף בזה

, האם להוסיף גם שער מיוחד לפי כל אחד מרבותיו
  ?וכיוצא בזה' היכל שלישי כו: ולכתוב בהם

  .והרבי אישר את שיהם

,  היו לי כמה ספקות,כשהגעתי למכתבי הגיזה החרסוית
  :ושאלתי

  ?או לחלק כל אגרת לפי עיה, י עצמםהאם לסדרם בפ

  :השיב והרבי

 גיזה(באם מצאה רק ב
י החרסוית לסדרם בפ

  .)עצמם

ק "המלים המוסגרות הודגשו בכתי
  .מתוך מכתבי

  : שאלתיעוד

  .האם לסות ליישב התמיהות שהעיר עליהם הילמן

  :השיב והרבי

  .קצרהרק באם אפשר בהערה 

  

*  

  

 ר הזקן מסתיימות בסימן"אדמווהייו שאגרות . אבל בהמשך מספר סידורי לשאר האגרות, סדרתי אותם בפרד
  . בסימן צדותהגיזה מתחילואגרות , צג

  

  :הורה והרבי, הכסתי את עלי ההגהה

  .ע"שער בפ

  . לא לשות)צד(

  

  

  :ושאלתי, הכסתי שתי דוגמאות של השער שלפי הגיזה

  ?"א"או לעשות כדוגמה , "ב"אם מספיק כדוגמה 

  :והרי הדגיש את

  "א"לעשות כדוגמה 

*  



    צ" והצמ"אדהא ז"אדה קודש- אגרות – עבודת הקודש  

כז את  ולרבי הידכשסיימתי לעבור על כת
, כך והודעתי על, האגרות שעדיין לא דפסו

  : הרביהשיב

 לברר –לחומרות בממוות הכולל 
 ]אור[ל] ציא[שהו(בחוברת דהכולל 

 ע ודפסה"] ב"ר מוהרש"מו[אד
  .]מד[ח] י[בשד. )?]ורה[ת] דיל[ביג

' ל שי" יבקש הרח–להאגרות בכלל 
 – ]תבים[שכולו מכלהראותו הביכל 

  .ר"דמוח א"מו ק"שבהיכל כ

 חלק חשוב –ואף שכרשום בזכרוי 
מ "הרמ] תבי[ דמכ]פר[ בסדפסמהם 

] ציאו[חלק לא הו', וכו מויטעפסק
   .]תה[ע] ד[ ע]אור[ל

  : ופירוש הדברים

 יש כמה אגרות ר הזקן"מוקודש אד- באגרות) א
בהלוואה מקופת מעות  אודות חומרות מיוחדים

בחוברת הזה  הורה לברר בושא ל זהוע. ק"ארה
ע בעיי כולל "ב "מוהרש ר"ק אדמו"של כ
 דלעילכ(שחלקה דפס בקובץ יגדיל תורה , ד"חב
  .וגם מה שדן בזה בשדי חמד, )י  פרק

  ליחיים ליברמן להראות' לבקש אצל ר) ב
 ק"אשר כ ( המכתביםפר סראהביכל הק

ובו ,  בד קודשטרסכבר תיארו בקו ר"אדמו
  .) חדשות שעדיין לא דפסואגרות

שלדבריו לא הצליח למצוא , ל"דברתי עם הרח
  .את הביכל הזה

*  

ח ' בקובץ יגדיל תורה חוב והדפסתי ממו כמה אגרות, היד יש עוד ביכל שבו אגרות מאותו תוכן-באוסף כתבי
 .)מ"תשד'ש ה"אד-שבט(
 שהכסתי את עלי ההגההכ

  :שאלתי

] ב[לברר האם הכת
עתקו  שממו ]ד[י

ביכל זהו 
'  שהיהמכתבים

 ק"פע בחדר כבשאַ 
ר "ח אדמו"מו

בכותרת ספר (
  .)?]תבים[המכ

למעשה עדיין לא מצא 
  .בשעה ההיא, ביכל המכתבים

תורה  ודפסו ממו כמה דברים חדשים בקובץ יגדיל, מצא הביכל] אחרי משפט הספרים[ו "רק בחורף תשמ
 ואחר כך חזרו .ב" חר הצמח צדק"ר האמצעי ואדמו"אדמו, ר הזקן"מוקודש אד-ובאגרות.  סח ואילךרתחוב

  .ג-ב"ודפסו במהדורת תשע

  

*  



   צ"והצ מ"אדהא ז"אדה קודש- אגרות –עבודת הקודש   מו

 

- חזור לושא עריכת האגרות
  :קודש

א סיימתי את "בתחלת מ
, הכסתי צילום. עריכת הספר

וכעבור כמה ימים קבלתי 
  :מעה

  א"ו במ"ט

] צאה[ בההולמהר
י "פ לח" שעכ,]אור[ל

אלול יוכלו ללמוד 
 –ודפס (וך  כר]פר[בס

  .)באופן דהתאה לפיו

כשהרבי מסר את המעה על ידי 
אמר , ל גרור"המזכיר הרי

 שאי מצא עתה ,המזכיר
במחה גן ישראל להשתתף 
בירחי כלה הערך שם לקראת 

  .א"מ' יום ההילולא כ

  .ההוצאה לאוראת ואחרי שאחזור משם אזדרז לסיים , אשאר שםאם כן ש, והרבי השיב לו

, התקשרתי מיד לעוזרי ביהול הספריה. ל"וסיפר על כל ה, ל גרור התקשר אלי למחה גן ישראל" הריהמזכיר
ולהגיה מה שהם ,  לבית הדפוסולהעבירו,  המוכןהחומראת מצוא והבהרתי לו איך ל, ווילהלם' ר יצחק שי"ה

  .ריכת המפתחותוע, התמסרתי לגמרי לזירוז הסידור בדפוס, וכשחזרתי מירחי כלה. מסדרים בדפוס

  

*  

  

 לפי –מפתח האגרות "הושא האחרון של 
ועליו  ,"שוות"שבסוף הספר היה " הושאים
  :העיר הרבי

ובפרט שרבים ?  התועלת בציון זהימה
  . הםביותר

   

  .והשמטתי אותו

*  



    צ"והצ מ"אדהא ז"אדה קודש- אגרות – עבודת הקודש  

להשיג תמוה הרבי הורה  ,ר הזקן" שבו מסופר על המצבה של אבי אדמו,כשהתקבלו עלי ההגהה של המבוא
  :מהמצבה ולהדפיסה

פאר (י "דר ב
 הרב )?ראקאוויי

' דסעליש שי
, האלבערשטאט(

שים   שלפי)?רובין
ביקר אותי וסיפר 

הראה צילומים ' כו
וכדאי ', וכו

  .'שיתקשר אתו כו

   

  

  :עבור יום יומיים הודעתיכ

התקשרו עם כמה אשים 
ת ולע, מסעליש ומפאראקאוויי

 הצלחו לעלות על א לעתה
  .עקבותיו

  :והרבי השיב

' ישאל את הציעשאאווער שי
  .'שמכיר כולם וכו

   

הורה שלא לעכב עבור זה את כל מקום ומ
  .ההדפסה

  

  

  

שבו , כעבור כמה ימים שלח אלי קטע עתון
  לאט "מופיעה ברכת מז

ר "רובין אדמו רבי שמואל שמעלקא
  .מסוליצא פאר ראקעוועי

  : לרביבשרתי , בשעה שהספר כבר היה על מכבש הדפוס,ו אלול"בט אמם .התמוהלמעשה לא היתה אצלו 

  .וצירפתיו בהמבוא במקומו, ר הזקן"מואתמול בלילה השגו תמוה ממצבת אביו של אד

  .)סעליש יליד(חיים בן אסתר רוטשטיין ' וילהלם מאת ר' יצחק שי' התמוה קיבל ר את

  :הורה והרבי

  .]ך[כ] ל[לצרף גם פיעוח וסח המצבה שאיו ברור כ

   

  

  

  

  

*  

  

  

  



   צ"והצ מ"אדהא ז"אדה קודש- אגרות –עבודת הקודש   מח

 

  :וכתבתי, ק שמודפסים בספר"גם גליון צילומי הכתימסרתי באותו יום 

  .מצורף בזה דוגמא מקוטרס הפאקסימיליות של גוף כתב יד קודש

  :שיבה והרבי

  .בכלל להרבות בהם

  

  

  

  

*  

ה בבוקר בצום גדליו ,בספר  עיין הרביאש השהי אלול ור"ובין הימים ח, י אלול"כמצופה התקבל הספר בח
  :מתקבלת אלי פתקה המתחלת

  לוין' ב שי"הררש

 – )קן[הז] ר"מו[דאד] ודש[הק] רות[ באג) וגם בהזריזות]אור[ל] צאה[הן בעצם ההו(כיון שהצליח 
   ...16 הקצרים]קן[הז] ר"מו[ דמאמרי אד]אור[ל] צאה[זיך ארייווארפען בההו  ומסוגל]רמא[ג] מן[הז

  

                                             

 .עא  לקמן פרק – הזקן הקצרים ר"אודות עריכת מאמרי אדמו 16



    מילואים קודש- אגרות – עבודת הקודש  

  קודש מילואים-אגרות  .מח
א הסתיימה עריכת "ר תשמ"בתחלת אד

 .ע )אע לקמן פרק כד( המאמרים הקצרים
מסר , על סיום העריכהלרבי כשהודעתי 

כתב ו, עבורי כמה ביכלאך שהתקבלו
  :ליא

] ל[ שהובא ע]זה[ב] רף[מצו
'  שי]וד[ד] מואל[ שר" הר]די[י

לברר (ק "רייטשיק מאההלוי 
. )'וכו  מאין באו להמוכר–אצלו 

 ]קן[הז] ר"מו[דאד ]חד[מהם א
 מאמרים ]מה[וכ] מה[ובו כ
 אולי להוסיף עלון( קצרים
 ]אור[ ל]ציא[ שמו]פר[להס

  .)עתה או ביגדיל תורה

ק ויקהל אמסור "לאחר ש
  .'וכו  ולסדרם)]תבים[המכ( לברר ]ריך[וצ, "בל, ]תבים[ ביכלאך ומכ]מה[וכ] מה[כ

שבו יבואו המאמרים הקצרים שהתקבלו , אפשר להכין גליון וסף, שבין סיום העריכה לבין ההדפסה, לומרכ
  .ויודפס גליון זה בתור הוספה בסוף הכרך, עתה

*  

  :לי על כךאוכתב , 28באחד מהביכלאך שמסר היה רשום המספר 

  מהיר

 – 28 שבריגא ]ודש[ק] ד[י] תבי[לברר ברשימתי דכ
  ].זה[ב] רף[ המצו]קן[הז] ר"ומ[המתאים לדאאד

 והיא .עז' ע" ספריית ליובאוויטש"' אודות הרשימה שבריגא ראה ס
שרשם (ע "צ "ר מוהריי"ק אדמו"רשימת הביכלאך שבאוסף כ

 מספרו באוסף –ובה רשום על כל ביכל , )ץ"הרבי לערך בשבת תר
  .מספר הדפים ותוכו, זה

  :השבתי על זה

ויש כאן צילום , וארשאבו' ב הי" תקע–א "הביכל תקע
הביכלאך דווארשא גבו משם כמה  לאחר שצילמו(ממו 

 28' מס והוא, ) מהםחדוזהו א, הסוחרים על ידי ביכלאך
, שבו כבר דפס ביגדיל תורה הגלה. )ד"פ. ב"אי לדודי תקע. א" תקע28": שכתב שם, שברשימה מריגא

  .ורף בזהכמצ, ושם אף כתבתי תיאור ביכל זה

  :ל זה עכתב והרבי

  .ח"קראתי ות

   

 

 

  :הוסיף לשאול, ק"כשמסר את הביכלאך אחר הש

  '? בהמאמרים הקצרים וכו]זה[ב] רף[הדפס מהמצו

  :השבתי על כך

המאמרים הקצרים שבביכלאך אלו כבר , רך כללבד. א
אחדים שעדיין לא  אם כי מצאים כאן מאמרים, דפסו
אמרי לאלו שמכיים את מ,  ומכבר הודעתי.דפסו
, שאת המאמרים הקצרים שימצאו מעתה ,ר הזקן"אדמו

  . הארוכיםר הזקן"מוירשמו יחד עם מאמרי אד



   יה הוצאה – קודש- אגרות –עבודת הקודשי וחלק שש   

 

א "ק כ"לאגה  השלמה–מלבד אגרת אחת ,  כבר דפסו,המצאים כאן'  וכור הזקן"מוכך גם אגרות אד. ב
 שעדיין צדקמח אגרות הצ  וארבער האמצעי"מוכך גם מצאים עתה שתי אגרות אד.  שעדיין לא דפסה–

 ספר שיה של האהבהוצ, ובמשך הזמן; הוספה בתור, להדפיסם ביגדיל תורה, אולי, ובדעתי. לא דפסו
  .שאולי ימצאו במשך זמן זה, אגרות וספות  יחד עם–לצרפם שם , שאגרות קוד

ובקשר . )ר הזקן"אדמו פר מאמריפות לסאצל הספר הוס( עה לקמן פרק מה שהשיב על הסעיף הראשון יסופר 
  :לסעיף השי כתב

ל "ה] ל[כדאי לצרף כ
, יחד עם אגרות וספות(

שאולי ימצאו במשך זמן 
" קוטרס מילואים"ב )זה

 באופן ]אור[ל] ציאו[ולהו
] ג[שיוכלו ללמוד בו בח

 הילולא – ]בועות[הש
  .ט"דהבעש

   

  .ק מתוך מכתבי"המלים המוסגרות הודגשו בכתי

  :תי על כךשאל

שיש , ע"ש "ר מהר"אגרות אדמו אולי כדאי לצרף לזה גם.  יש רק עבור גליון של כמה דפיםת עתהלע
  :את המלים הדגיש והרבי.  שמוה אגרות והצוואהת עתהלע

לזה לצרף 
גם אגרות 

ר "אדמו
ש "מהר

"ע.  

 ומסרתי לדפוס ,ע"ש "רר מוה"יחד עם אגרות אדמו, צירפתי את האגרות שמצאו במשך חצי השה האחרוה
  .השבועות לקראת חג

   הוצאה שיה וחלק שי–קודש -אגרות  .מט
  :לפי ההדפסה שאלתי. הוצאה שיה של הספר ז הדפיסו"בשת תשמ

וחלקן  חלקן דפס בקוטרס המילואים, רים" מהאדמול אחדאצל כ,  הוספות אגרותמה וכמהיש כ
 אולי ל כןע. הספר מחדש  יצטרכו לסדר את כל,באם יכיסו כל אגרת למקומה. בקובץ יגדיל תורה

ל להדפיס "ואת כל ההוספות ה, הדפוס מלבד תיקוי טעויות, להדפיס הספר כמו בהוצאה הראשוה
  ".חלק שי"ב

  :הדגיש את המלים הרבי

ל להדפיס "כל ההוספות ה
  ."חלק שי"ב

  :והוסיף

  .כשיבוא הזמן

שדפס , וההוספות דפסו בחלק השי ,)רק תקו בה טעויות הדפוס(בלי שיויים , וכך דפסה אז ההוצאה השיה
ת תשג"בש.  

.  ר מוהרש"קודש אדמו-אגרות" ב-א"ע ח"ב  
, )צו לקמן פרק כד(ט "א תשל"ד מ"בכ, כשדיווחתי אודות עריכת הקטלוג בספריה

  :כתב הרבי

  ?ומכתבים

  :והשבתי

, סקתי מזמן לזמן בסידור אוסף המכתביםהתע, בחודשים האחרוים
  .צא בזההכרוזים וכיו



    ב-א"ע ח"ב " מוהרשר"אדמו קודש- אגרות – עבודת הקודש  

כשארגיש שיש לי ידיעה . באופי סידור ורישום חומר זה, מודשיין' י שי"התכתבתי כמה פעמים עם הר
  . להתעסקי בזה ביתר מרץי דראתחיל בל, מספקת בזה

  :ושוב כתבתי

עדיין ,  אחר העיון וההתייעצות בזההה', בהמשך למה שכתבתי היום בעין סידור המכתבים וכו
  :מסופקי בכוות הדברים

 100- מסוג זה ידועים לי כ. וכן מכתבים חשובים מהדורות שלפיו, אם הכווה לסידור מכתבי רבותיו
וסידרתים , מכתבים

  .לפי הכותבים

  :הדגיש את המלים הרבי

הכווה לסידור מכתבי 
  .'רבותיו כו

 100- כ "יועל מה שכתבת
  :השיב, "ביםמכת

  . יותרשלא בערךיש 

  :וכתבתי, מסרתי אותה, כשסיימתי לערוך את הרשימה

הידועים לי לעת ) צור' חוץ מארכיון ן(והארכיוים ) טוגרפיםאו( רשימת אוסף המכתבים רפת בזהמצו
  .ומסודרים בהספריה, עתה

  :כתבתיא "בקיץ תשמ ו,דועו אצל אספים, ע שבספריה"ב "ר מוהרש"ק אדמו"התחלתי לאסוף את מכתבי כ

 אספתי ת עתהלע ,ע"ב "ר מוהרש"התעסקתי במיוחד במכתבי אדמו', מאז אמר לי לסדר המכתבים כו
  ?ל" להתעסק בהת עתהלע האם כדאי שאמשיך... '  מכתבים וסדרתים על סדר השים וכו230-כ

  :והוסיף, "ל" להתעסק בהת עתה שאמשיך לעכדאי ": הדגיש את המלים הרבי

כי כדאי , ובזריזות
 ]אור[ל] יאצ[להו

 ) בהקדם]ן[כ] ם[וג(
ח "ק מו" כ]תבי[מכ

 ואולי ימצא. ר"אדמו
 ,עוזר מתאים לזה

 אבל שלא ,פ טכי"עכ
  ".מגלה סוד"' יהי

  :כתבתי

צורך ' אך אז יהי, בכשרון שמירת סוד וסדר, וילהלם' י שי" הרלעבודה זו ביותר  מתאים,לפי ראות עיי
  ?או אולי להתעיין בעוזר וסף, ל" במשך חודש הבע– 17לאתהלך ראי מקומות המלחכות עד שיגמור

  :השיב והרבי

 ]פרי[ גם לשאר ס]היות[ל] ריך[הרי צ
, )כיון שתועלתם גדולה( ]קן[הז] ר"מו[אד

  .להמפתחות –ואולי למצוא אחר 

י וילהלם את "שאף שבמשך חודש יסיים הר, כלומר
' יהי,  מקוםמכל, ההוספות לספר אתהלך לאזיא

צורך לערוך אחר כך הוספות גם לשאר ספרי מאמרי 
ואם כן לא יספיק חודש , ר הזקן שכבר דפסו"אדמו
  .אחד

  ).ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"שהיא רשימת מכתבי כ(ואם כן אולי כדאי למצוא עוד מישהו שיעסוק במפתחות 

  :כתבתי שוב

על , איידלמן כרטיסים 'יוסף יצחק שי' שם התכבר ר, ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"בעין המכתבים של כ
' י שי"ומה שהזכרתי את הר. ' וכעת בקשתיו לצלם ולסדר וכו.של כל מכתביו שמצא בדפוס, סדר השים

                                             

 .עה לקמן פרק יסופר , אתהלך' אודות המראי מקומות לס 17



   ב-א"ח ע" ב"מוהרש ר"אדמו קודש- אגרות –עבודת הקודש   ב

 

שאז , וחשבתי שבזה המדובר לעוד חודש', וילהלם הוא לגבי מכתבים הוספים שדורשים ביקורת וכו
  . אתהלך'לס'  וכוראי מקומותמסתמא כבר יגמור את המ

  :השיב והרבי

] שעה[ואחרי ת. עיקר כוותי לאלו שלא דפסו עדיין
  ."בל,  ימסרו]אב[ב

ק " של אגרות כקופסאותאחרי תשעה באב הביא מהבית שתי 
  .ע"צ "מוהריי ר"אדמו

ם מתקופת יבחבילות אלו היו מסודרים המכתבים התוכי
וסיף וה, לבקורת הרבישלחים אז אל  שהיו, אטוואצק-ווארשא

בשעתו לא אסתייע אלא ש ;תוכית להכים לדפוס עם, להם מפתחות וציוים
  .18מילתא להכים לדפוס

שבה , תקההוסיף פ, מהבית מסרם עבורי  שהביא הרביהקופסאותשתי יחד עם 
  :כתב אלי

  .]אור[ל] ציאם[להו] ת[מ] ל[לסדרם ע

  .]צמו[ע] י[ במדור בפ–' דעסקות וכו

  . ויראה במשך הסידור)בל רק קטןא( איו לפרסום –חלק 

  :ם כןשאלתי א

צ לפי "ר מוהריי"ק אדמו" מכתבי כצאה לאורהאם להקדים סידור והו
  ?ב"ר מוהרש"אדמו ק"מכתבי אביו כ

 מוכים כמעטכבר ) 230(ע שאצלי "ב "ר מהרש"ק אדמו"מכתבי כ[
  .]ולא ראיתים,  מכתבים שהובאו מווארשא100אך ישם לפחות , לדפוס

ל קתה ע, ווארשאהארכיון בהובאה מש, ע"ב "ר מוהרש"ק אדמו" מכתבים כתי100- ת כחבילותי היתה לכשכו
  .ד"בפורים תשכ ידו לרבי- ויתה על,ר"י מר שזיד

  :השיב והרבי

  .מהיר

  . יתחיל בזה]ה[ז] י[פ] ל[ע

אגרות תחיל עם עריכת שא, כלומר
  .ע"ב "ר מוהרש"קודש אדמו

  :כתבו, ר"ע שהובאו על ידי מר שז"ב "ר מוהרש"ק אדמו"את מכתבי כתי מסר עבורי יחד עם זאת

  .מובן שצריך לכוללם

  .)חלק לא להדפסה( עוד ]זה[ב] רף[מצו

  :עוד שאלתי

או רק אלו שבהם ,  גם הם כללים בכלל אלו שאים לפרסום–ב "המכתבים גד אגודת ישראל וכיו
  ?ב"עיים פרטיים וכיו

  :השיב והרבי

  .פ" עכ]תה[ע] ת[לע

  .0 פרק  כדלקמן, השמטתי את כל סדרת האגרות האלוובהתאם לזה 

  :כתבתי שוב

                                             

אודות הכסת (קובץ שי מכתבים   הדפיס הרבי,ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו" אחרי הסתלקות כ,י"בשת תש 18
 ציא לאורעל התוכית להו מספר הרבי" פתח דבר"בו ,)ט"המופתית של הבעשספר תורה ואודות ספר התורה 
עוסקת בסידורם " אוצר החסידים"אשר מערכת ...  ר"ח אדמו"ק מו"מכתבי כ"שלשה כרכים של ספר המכתבים 

  ."לדפוס



    ב-א"ח ע" ב"מוהרש ר"אדמו קודש- גרותא – עבודת הקודש  

ועתה אתחיל , עברתי עליהם והשמטתי הקטעים שאים להדפסה, ע"] ב"ר מוהרש"מו[סדרתי אגרות אד
  :שיש בזה שי אופים, ת להכים לדפוס"בעזהי

צורך לחלק ' ויהי,  יש בכל אגרת כמה עייםרך כללבד) 1:  אבל–. ייםלחלק האגרות לפי הע) א
, ויוצרכו להשמט, קטעים רבים לא יתאימו לאף מדור) 2. ולהדפיס כל קטע במקומות המתאים, האגרות

והוקשה עלי , ר הזקן"מואת אגרות אד, בתחלה, יסיתי לסדר כן) 3. ב"אף שיש גם בהם ערך הסטורי וכיו
  .סדר כרוולוגי בהתפחות העיים יחסר בזה) 4. דעת באופן החלוקהה מאד שיקול

אגרות קודש '  כמו שסודר הס–מפתח בסופו  על פי ולהסתפק בחלוקת העיים,  השיםל סדרלסדרן ע) ב
  . עד עתה–ע "ובאופן זה סדרתי גם את אגרות אד', ז וכו"אדה

  ?להשתדל לסדר לפי העיים, כ"אעפ, האם

 על האופן – השיב והרבי
 ל סדרלסדרן ע(השי 
  ):השים

  .וכן ימשיך

ומחק את האפשרות 
לסדרם לפי ( אחרתה

  .)העיים

*  

ערכתי את הספר במשך חורף 
 בשי יצאו לאורשאז , ב"תשמ
  .כרכים

 ,סיימתי את עריכתוכש
  :כתבתי

 עלי רף בזהמצו
" מבוא"ההגהה של ה

קודש -  אגרותלספר
ב "ר מוהרש"אדמו

"ע.  

כבר הספר עצמו 
, בדפוס, כולו, סודר

והתחילו בסידור 
  .העמודים

  :והרבי השיב

ח על " ות]קבל[ת
  .הבטחתו

 שכללו –יש שעורר 
 פרטיים ]תבים[מכ

שאים מתאימים 
וכדאי , כלללפרסום 
] ין[וא, שמפי סיבה שמט, ובהערה,  ישמיטם,ל" ובאם ימצא מסוג ה]עם[הפ] ד[עליהם עו שיעבור

  .]אור[ל] צאה[ההו] ה[ז] די[י] ל[רים ולעכב עלשות כל המספ ]ורך[צ

*  

וכתבתי, ל"השמטתי הקטעים כ:  

חלקם - (צא בזהפרטיים וכיו להיותם עיים, שיושמטו מהדפוס,  צילום הקטעים המסומיםרף בזהמצו
  .)קם סמן עתהלוח, סמן מיד לאחר הסידור בדפוס

מפתח שמות "כדי לעשות , )ר סידור העמודיםלאח( על כל הספר וד הפעםבשבועות הקרובים עלי לעבור ע
  .אולי אמצא אז פרטים וספים שיש להשמיטם". אשים ומקומות

  : אליתבכעבור איזה ימים כ 



   ב-א"ח ע" ב"מוהרש ר"אדמו קודש- אגרות –עבודת הקודש   ד

 

מצב ההתקדמות 
ל"בה.  

' וכיון שעל מכתבי לא הי
, רשום תאריך כתיבתי

  :הוסיף וכתב

  .תאריך

כלומר שכדאי שכשאי 
אוסיף בתחלה , כותב לרבי

  .תאריך הכתיבה

  :מותמצב ההתקדד אדר כתבתי את "בכ

עריכת מפתח שמות לכרך השי ומסידתו . סידור העמודים לכרך השי: ההתקדמות שבמשך שבוע זה
  .רף בזה המצו–סידור המבוא ומפתח האגרות . לדפוס

 עלי ההגהה עם כשהכסתי את
אישר את , "פתח דבר"ה

המסירה לדפוס בתית 
  :התאריך

  .יסן' ב

בקשר לאגרות , ג"הבשו הוסיףו
  :רבותיו שכבר דפסו

 כראה רק חלק –
' ל הי"ה] ל[מכ

ק "ובפרט דכ. ברשותו
  .ע"ש "ר מהר"אדמו

*  

כפי שדפס בכרכים , הזאת הוסיף ותיקן בשורה, א"ע ח"צ "ר מוהריי"ק אדמו"כשכסו עלי ההגהה לאג
  :הבאים

–ו' ל הי" רק חלק מהרר מוה"ק אדמו"דכ –ובפרט , ברשות" שיש (... אלה  ובבקשה לכל. ע"ש
י אגרות "תח

שישלחו לו , רבותיו
מ "צילומם ע

 וזכות, לפרסמם
  .)הרבים תלוי בם

*  

ר דוד "הידידות שבין זקו מוה בו מזכיר את, ר ברוך מרדכי אסבכר"מכתב מה מ קיבל הרבי"בסיון תשד
  :שואלמוסיף וו, ע" ב"ר מוהרש"ק אדמו"אסבכר מוויצבורג ובין כ

  .ואולי שרדו אף בגזי חסידי ליובאוויטש שורות מהתכתבות זו

  :וכתב, מכתבו שלח לי את הרבי

 ]היות[ל] ריך[צ. לוין' ב שי"הררשד
  ? הדפסו– ]תבים[כמה מכ

   

  .ואבל מכתבים אליו לא מצא, זכר כמה פעמים באגרותהוא לפועל 



    ה-ג"ח ע" ב"מוהרש ר"אדמו קודש- אגרות – עבודת הקודש  

  ה-ג"ע ח"ב "ר מוהרש"קודש אדמו-אגרות  .א
ב "ר מוהרש"ק אדמו"מאת כ ראיתי שיש בארכיון עוד הרבה אגרות, ו"בחורף תשמ, ספריםאחרי גמר משפט ה
  :ש כתבתי"אד' בז. שעדיין לא דפסו

האם להכין ספר  .ע"ב "ר מוהרש"קודש אדמו-ל לפחות כרך וסף של אגרות"מצא מספיק חומר להו
  .כזה לדפוס

  :הדגיש את המלים הרבי

להכין ספר כזה 
  .לדפוס

  

  :שאלתי, י לעסוק בעריכתוכשהתחלת

מכתבים ולא  שלא כתבו בתור,  ותשובות שלוקי דייםאת הפס, בתור ספח, האם להוסיף בכרך האחרון
 מקוואות כות בהלבותהתשו , פסחכות הלקי דייםכמו הפס(קודש רק דפסו ביגדיל תורה - כלל באגרות

  .)ועוד

ויוכלל  ".ע"ב "ר מוהרש"ק אדמו"ות ותשובות כשאל" י עצמו בקוטרס בפציא לאוראו אולי כדאי להו
  .בו גם התשובות שכבר דפסו באגרות קודש שלו

  :השיב והרבי

להוסיף בכרך (
 ולאחר )האחרון

 ציא לאורלהו(זמן 
י בקוטרס בפ

  .)עצמו

ובכרך . ז"טבת תשמ –ו "א תשמ"שדפסו בין החדשים מ, ה- אז חילקתי את המילואים לשלושה כרכים ג
  .19 והתשובותקי דייםדפסו גם הפס, ןהאחרו

ק "לכ" שאלות ותשובות תורת שלום"ערכתי ספר , ג"ובשת תשע
  .ע"ב "ר מוהרש"אדמו

*  

. ב יד קודש באים כמה תצלומי כת92-43' בתחלת הכרך השלישי עמ
 באיזה תצלום  עדיין לא היה מצויין בכל,ההגהה כשהכסתי את עלי
  :העיר והרבי, עמוד דפסה האגרת

  .כמדומה הוהג לציין בהצילומים מקומם בפים

  :ותן התאריך על הפתח דבר

ותשמ'ה, א"טו מ.  

   

*  

                                             

 .עו ראה גם לקמן פרק  19



   ה-ג"ח ע" ב"מוהרש ר"אדמו קודש- אגרות –עבודת הקודש   ו

 

  :תן עליו תאריך, כשהכסתי את עלי ההגהה של הכרך הרביעי

  .תשמז'ה, ח"ף מ"ק וירא כ"עש

התוועדויות  ( הרביהזכירו, ז"פ וירא תשמ"שבהתוודעות , ולמחרתו
  ):515' ז ע"תשמ

ר " יום הולדתו של אדמו–ף מרחשון "ין זה עם כויש לקשר ע
  :ב"מהורש

' על ידי הפצת התורה והיהדות כו, ידוע גודל השתדלותו בקריבוב לבן של יששראל לאביהם שבשמים
לאור - אשר כרך אחד מאגרות קודש שלו יצא, כ מאגרותיו"כפי שרואים גם בכו, )תוכן עין התשובה(

  .יום הולדתו, חשון-ך מר"ק כ"בערב ש, בדפוס זה עתה

  :שאלו המיחיםכך אחר 

 לא מצאו עתהת לע –) פ וירא"בשיחת ש( תשובהע בעשיית בעלי "ר "בוגע להתעסקות המיוחדת דאדמו
  .כן מפורש

  :השיבוהרבי 

, שלו] ודש[הק] רות[באגלחפש 
לברר . לוין' ב שי"לשאול הררשד

  ).מוסד" (תפארת בחורים"ד "ע

  **:א אגרת קיז"והכווה להאמור באגרות קודש שלו ח

  .עירים שילמוד אחד עמהםצ קיבוץ' והוא שיהי, לייסד חברות תחת שם תפארת בחורים

  : ב אגרת תצח"ובח

ע "שיתאספו בכל ערב ללימוד פרשת השבוע ושו, מעזרי בתי מסחר" תפארת בחורים"ליסד חברות 
  .בדיים הוגעים לחיי היהודי

ר "ק אדמו"כזכר באגרת כ, הרב יעקב לדא'  הי, בזהע שהתעסק"ב "ר מוהרש"ק אדמו"משלוחי כאחד 
  ):תתיג'א אגרת ג"חי(יו ע אודות"צ "מוהריי

 שים עסק הוכארבע, לדא' ר יעקב שי" מוהרידידי העלה והכי כבד הרב המפורסם והודע
  ".ארת בחוריםפבהתיסדות וההגת אגודות ת

*  

תן עליו , כשהכסתי את עלי ההגהה של הכרך החמישי
  :תאריך

  .ז"תשמ'טבת ה' ה

  :כתבו

  .מהיר

  . בהקדם]אור[ל] ציא[להו

  



    א"ח ע" צ"מוהריי ר"אדמו קודש- אגרות – עבודת הקודש  

  א"ע ח"צ "ר מוהריי"קודש אדמו-אגרות  .ב
אחרי  מיד, ע"צ "ר מוהריי" אדמוציא לאור את אגרות קודשההוראה להכין ולהו)  ' סי(כבר הובאה לעיל 

  .ע"ב "ר מוהרש" אדמוצאה לאור של אגרות קודשההו

  .ולעורר על הושאים שדתי בהם ,להגיה בו כשהכסתי את עלי ההגהה הרבה הרבי. א יש מבוא ארוך"במבוא לח

 והורה ,ושא אחד שהזכרתי בקצרה
" דזשאיט"הוא ושא עזרת ה, להשמיט
 הרבי. רבו בהיותו ברוסיה לעבודת
  :ל זההעיר ע

 )במבוא( זה הלהדגישג "צע
סים להתקשר "כיון שהל מ
לאחורי מסך   בקשרועומדים
לכל היותר לכלול . הברזל

 ]צמו[ע] י[פרק בפ"בדלעיל 
והמתמיד  מהווה הקשר העקבי

] ין[וא...  עם ]תה[ע] ד[מאז וע
  ".]קומו[מ] אן[כ

  .11' וכך תקתי במבוא שם עמ

  :העיר, כשסופר שם בקצרה על רשת הישיבות

פעילות גדולה בגרוזיא 
  '?וכו

גם ' משך זמן הי
 קיוב ביעקטריסלוו

  .ועוד

  

 סקירה על רשת הוספתיואז 
  .18הערה ב, ל"הישיבות תות

*  

ואשר שאלתי אם גם מכתבי רבותיו , שחלק מהאגרות איו לפרסום, מה שהרבי כתב אלי,  כבר הובא לעיל פרק 
אגודת ישראל  גד

בכלל אלו שאים 
 והרבי, לפרסום
  :השיב

  .פ" עכ]תה[ע] ת[לע

. ע גד אגודת ישראל"צ "ר מוהריי"ק אדמו" כאת המכתבים שכתב, א"באגרות קודש חהשמטתי בהתאם לזה 
  :ז כתבתי-ו"ובשעה שערכתי את ח

אם " ועד הישיבות"ומסתפק אי באגרות הקשורות ל, ג-ב"אי מכין עתה האגרות של השים תש
או להשמיט רק השמות , להשמיטן

  .ב"וכיו

ד השמטתי כמה -ג"באגרות תרפ
עשרות אגרות בקשר לאגודת 

, קטעי אגרות ועוד עשרות, ישראל
ורבים שאלו לטעם ההשמטה 

מאגרות שכבר דפסו במקומות (
 והשבתי שהוא מפי כבוד ,)אחרים
  .'ר מגור ודכותי"האדמו

  :השיב והרבי

  .כפשוט, וטוב עשה. ]שאי[ח



   ב"ח ע" צ"מוהריי ר"אדמו קודש- אגרות –עבודת הקודש   ח

 

  ב"ע ח"צ "ר מוהריי"קודש אדמו-אגרות  .ג
ותקופה . ג"תרצ-ח" תקופת ריגא תרפרות קודשכרך זה כולל אג
השאר תיארתי במבוא את ביקורו בעיר  בין. אזו סקרה במבו

כשהכסתי את עלי  .שכתבתי עליה שהיא בוואלין, לודמיר
  :העיר הרבי, ההגהה

  .לברר השים בדיוק דאטוואצק

   

  

  

לברר המתאים השם ואלין להמחוז 
  .אודותו מדובר

  

  

  :כתבתי על כךו

" ואלין"היא ב" לודמיר" שה שכתבתימ
גרת הפיה שבראש הא על פי הוא
  . צילומורף בזהשמצו,  העברית'יקלופדילהאמור באצ ומתאים. רפתהמצו

, זה  בכרךל דבר זהלכן לא הזכרתי ע, ה"כיון שההעתקה מווארשא לאטוואצק היתה בקיץ תרצ
  . במבוא לכרך השלישיל דבר זהובפרטיות ע

  :השיב והרבי

  .להחזיר. ח"ות' ת

   

*  

  

תיקן והוסיף והרבי, "לדסהיימערהי. ר מ"ד"ל הזכרתי גם את "במבוא ה:  

  .הרבר "ד

   

*  

  

עם איזה תיקוים , הילדסהיימר מכתב מאת בו הרב עזריאל ר"ק אדמו"אחרי שיצא הספר לדפוס התקבל לכ
  .ובסוף מבקש לקבל הספר . האגרותתצלוםו, ב"לאגרות לאביו שדפסו בח

  :וכתב, לי את מכתבו והתצלומיםאשלח  הרבי

  לוין' ב שי"להררשד

  .לשלוח. 'לאשר וכו

  .]ו[ב] רף[ והמצו]תב[ את המכ]ך[כ] ר[להחזיר לי אח

  . כעין דדפוס באוירון]צמו[ע] י[בפ לשלוח ]פר[הס

א "שבאם אין אצלו ח. ב. ]היות[ל] ריך[ שצפשוט
  .ישלחו לו

  



    ה"ח ע" צ"מוהריי ר"אדמו קודש- אגרות – עבודת הקודש  

  ה"ע ח"צ "ר מוהריי"קודש אדמו-אגרות  .ד
ב "שכתב לפי בואו לארה ע דפסו האגרות"צ "ר מוהריי"קודש אדמו-בארבעת הכרכים הראשוים של אגרות

עיקרן של האגרות הדפסות לקטו מהחבילות . לפליטה רק חלק שאר, ארכיון השים ההם אבד. ש"שת תב
  .  פרק  כמובא לעיל,הרביששמרו אצל 

והיו , שמרו כולם בארכיון אגרות אלו. י"תש-ש"ב בין השים ת"י כתבו בארה-האגרות הדפסו בכרכים ה
  .חיים ליברמן' בתקופת העריכה תחת פיקוח ר

  :כתבתי, כשהכסתי את עלי ההגהה לכרך החמישי

 המבוא רף בזהמצו
ובסופו , לכרך החמישי

אגרות על דבר  –
ר "ק אדמו"ארכיון כ
 –ע " צ"מוהריי
ל "הרח על ידי שמסרו

  .'שי

  :השיב והרבי

כדאי , מפי תוכן
 ]ה[ז] בר[ד] ל[ידבר עש

'  וכו)'ל שי"הרח(עם 
  .ובפרטיות

  .להחזיר

  

 

ע "צ "ר מוהריי"קודש אדמו-אגרות  .ה
  ח"ח

שאת האישור הסופי למסור , כבר זכר כמה פעמים
הרבי ותן בהוספת תאריך על ' הי, הספר לדפוס
  .הפתח דבר

מ הכסתי את עלי ההגהה של "ש תשד"בחודש אד
רשם על הפתח דבר  ביהר. יחד עם פתח דבר, הספר

  :והוסיף, "יסן' ב"את התאריך 

  .מהיר

כוותי ,  בפתח דבר]היות[ל] ריך[צ] ן[אף שכ
' יהי  שביום סגולה זה כבר)לפועלוגע ב(

  . בהספר)ילמדו( ויקראו מכורך

   

ע "צ "ר מוהריי"קודש אדמו-אגרות  .ו
  ב-א"חי

מ סיימתי את עריכת אגרות קודש "בחודש סיון תשד
  .ובסופו האגרות חסרות התאריך, שבזה הסתיימה סדרת האגרות לפי סדר השים ,20י"ע ח"צ "ייר מוהר"אדמו

  :ט תמוז כתבתי"ובי, התחלתי לסדר את המילואים שאספו במשך השים

קבלתי עוד מספר  ימים אלו. את אגרות המילואים שהיו בידי סדרתי בעריכה ראשוה וסודר בדפוס
, ועוד ודע לי על מספר אגרות שעוד לא הגיעו לידי, גרות ממקורות שויםועוד כמה א' ל שי" מהרחאגרות

  .ומסתבר שבמשך הזמן יתוספו עליהם עוד ועוד

                                             

 .פח פרק לקמן ראה , י"של חכשהכסתי את עלי ההגהה  ש הרבי"אודות מ 20



   א"ח ע"זי ר"אדמו קודש- אגרות –עבודת הקודש   ס

 

  .או לחכות עוד משך זמן עד ההדפסה, סודרו בדפוס האם לסיים בעריכה סופית את האגרות האלו שכבר

  :הדגיש את המלים הרבי

  .לחכות עוד משך זמן עד ההדפסה

  

בה עריכתן הסופית עד חורף וכך התעכ
  .ה"תשמ

*  

  :ה כתבתי שוב"כסלו תשמ' בד

צ "ר מוהריי"אדמו ק"קודש כ-חדשים שאלתי אם למסור לדפוס את חלק המילואים של אגרות' לפי ד
"וספות ה קודש' והי, ע או לחכות עד שיתוספו אגרותוספו אגרות . לחכות המע םבמשך זמן זה אמ

  .'ל שי"הרח על ידי ג שמסר"תרצ ק אגרות"כתיף גובייהם גם פקס , רבות

קס הסמן שמות מקבלי האגרות"בפ כתבו לרוסיא, ל לאן הוא בצורה   לכן,וכיון שהן אגרות שגם תוכ
ק "שאותו מסר בשעתו לכ, השייך לפקס זה תוכן השאלות, פקס' ל שי"לרח' ביחד עם זה הי. מוסתרת
  .א"ר שליט"אדמו

  .אם להכין את חלק המילואים לדפוס בעריכה סופית או לחכותעתה איי יודע 

  :)למזכירותהוראה (השיב  הרבי

  .למצוא

שהוא החלק , א"בחודש אדר דפס חי. הספר סיימתי את עריכת, וכשקיבלתי את הפקס הזה
  .שהוא החלק השי של המילואים, ב"תמוז דפס חי ובחודש, הראשון של המילואים

  א"ח ע"זי ר"קודש אדמו-אגרות  .ז
עם פתקה , ז קיבלתי חבילת תצלומי מכתבים"ז אדר תשמ"בט

  :מצורפת

  לוין' ב שי"להררשד

  ובהקדם האפשריכדאי לברר 

  ].זה[ב] רף[מהמצו] אור[ל] ציא[ מה כדאי להו)1

  ' וכו]קומות[מ] ראי[עוד והעיקר להוסיף מ'  להגי)2

  .]מש[מ] על[בפו] אור[ל] ציא[ להו)3

של קודש - התעסק בעריכת אגרותבאותה שעה לא חשבתי ל
דפסו עד אז כהוספה לסדרת ספרי לקוטי   כי אגרותיו,הרבי
הכין חבילה זו ולאיזה  באותה שעה מיגם לא ידעתי . שיחות
  .צורך

ודע שהמזכיר " ועד להפצת שיחות"כשהתדברתי עם חברי ה
 סימפסון הכין חבילה זו על פי ה"ע שלום מעדל' ת ר"הרה

לשאול אם אפשר למסור להם  י כדירבומסר ל, בקשתם
  .האגרות מהארכיון

 כתבתי, ל" הפתקה העםשלח אלי את החבילה  שהרביאחרי 
  :ז אדר"בי

, א"ר שליט"ק אדמו"קודש כ-בקשר להדפסת אגרות
לאחר בירור הפרטים יחד , הריי לפרט הדברים בזה

  ":ועד להפצת שיחות"עם חברי ה

 מאגרות בחבילה שמסרה היום מצא רק חלק קטן
  .ן המשרדושהוא כמעט חלק אפסי מאוסף המכתבים שבארכי, )ועוד אחרים(י "תשח

  .שלא תהיה בה שום הגדרה של תוכן מיוחד; מאגרות חבילה זו אפשר להכין רק חוברת קטה של אגרות



    א"ח ע"זי ר"אדמו קודש- אגרות – עבודת הקודש  

 יש לעבור על כל החומר שבארכיון המשרד ולהעתיק ממו את מה ששייך ,כדי להכין עבודה מסודרת
  .לפרסום

, בכרכים מיוחדים, קודש- בסדרת אגרות: צאה לאוראופים בההו  יש שי,כל החומר מוכן' אחרי שיהי) ב
  .או בתור הוספות לסדרת לקוטי שיחות

ועד "ובאופן השי ראה יותר שיתעסקו בזה חברי ה, באופן הראשון ראה יותר שאתעסק בזה אי
  .ך הארכיויםו אוכל להתעסק בהכת החומר מתזוא". להפצת שיחות

כמו כל , בתםייש מקום להכים על סדר זמן כת,  בסדרת אגרות קודשצאה לאורבאם יוחלט על ההו) ג
  . מחולק לפי סדר העייםציאם לאוראמם יש מקום לומר שתוכן אגרות אלו מתאים יותר להו; הסדרה

" ד"תולדות חב"יכת ולדחות את ער,  אוכל להתמסר לעבודה זו,ל"מיד שאקבל מעה על שאלות ה) ד
  .שהתחלתי בה

  :הרביהשיב , שבחבילה זו יש רק חלק קטן, על הסעיף הראשון של שאלתי

סימפסון שהוא ' מ שי"יברר אצל הררש
] מה[המציא חבילה זו ואצלו עוד כ

  .]מה[וכ

מחק הרבי את האפשריות , על הסעיף השי
, שיודפסו בתור הוספות לסדרת לקוטי שיחות

  :והדגיש שיודפסו

  . בכרכים מיוחדיםקודש-בסדרת אגרות

אם לסדר על סדר זמן , על הסעיף השלישי
  :השיב,  או מחולק לפי סדר העיים,כתיבתם

  .ל" שתוקדם יותר ההו–קדימה לאופן 

לדחות את עריכת תולדות , ועל הסעיף הרביעי
  :השיב, ד שאי עוסק בה"חב

?!  

  . רק לעסוק בשתיהם;שאין סיבה לדחות, כלומר

*  

  :כתבתי, י אדר"ח, חרתלמ

 שתוקדם יותר –קדימה לאופן "בהתאם לההוראה , א"ר שליט"ק אדמו"קודש כ-בקשר להדפסת אגרות
י א, כ אם יחולקו לפי עיים"משא(זה שייך רק כאשר יודפסו האגרות על סדר זמן כתיבתן ; "ל"ההו

רך יבואו מפתחות לפי העיים ובסוף כל כ, ) להדפיס את הכרך הראשון עד שיוכו כל האגרות כולןאפשר
  .'וכו

וגם אלו שכבר , הייו האגרות שבארכיון, י" האמור לעיל תתחיל העריכה באגרות שלפי תשל פיע
  .התפרסמו בלקוטי שיחות ועוד

 .ב.  

יך גם בושא שבאופן עראי אשתדל להמ
הייו כתיבת מאמרים " ד"תולדות חב"

ביתיים סדרתי את כל חומר  .ב"וכיו
. ק לפי ושאים"ד בארה"ות חבתולד

 ומסרתים ,כתבתי שי מאמרים ארוכים
  ".ד"כפר חב"וב" ד"כרם חב"לפרסום ב

שתוקדם יותר , על החלק הראשון של מכתבי
  : הרביהשיב, צאה לאורההו

 חפזון – שייך להכות לפסח ]ה[ז] רי[וה
  .'וכו

ועל החלק השי שאתעסק בזה במקביל לעריכת 
  :השיב, ד"תולדות חב

  .ל בהצלחה"ה] ל[ שיהא כ]יון[הצ] ל[זכיר עא



   א"ח ע"זי ר"אדמו קודש- אגרות –עבודת הקודש   סב

 

 מוכן לפי חג  הספר שרצוו הקדוש שיהיה,הבתי',  חפזון וכו–מה שכתב לי שהוא שייך להכות לפסח על פי 
 עד – והתחלתי מיד לאסוף ולערוך את המכתבים שכתב הרבי בשים הראשוות .א יסן"כלומר לקראת י, הפסח

  .דפוס בסידורומסרתים ל, ד"שת תש

  :כתבתיו,  אדר מסרתי את עלי ההגהה של הספרה"בכ

ק "בהתאם להוראת כ, חלק ראשון" א"ר שליט"קודש אדמו- אגרות" עלי ההגהה של הספר רפים בזהמצו
  :ולכן.  בחפזוןציאו לאורא להכיו ולהו"ר שליט"אדמו

  .שהוא קטן יותר משאר הכרכים שבסדרה זו,  עמודים300הספר יכיל לערך  )א

, )ד"שלפי שת תש(ח "א שבארכיון המל"ר שליט"ק אדמו" לא חכיתי עד שיומסרו לי אגרות כ)ב
  .לדפוס את מה שהיה מן המוכן ומסרתי מיד

אוכל לערוך לו מפתחות ולמסרו לדפוס באופן שיוכל להיות , יסודר בעמודים, לאחר שיוגה הספר) ג
  .א יסן"למכירה לקראת י

-וספות אם יומסרו, ל" על אף כל ה אוכל לשלבם בתוך הספר,בימים הקרובים) מתקופה זו( לי אגרות .  

  .א יסן"לפי י אך אז איי יודע אם יהיה כרך. ה"ואולי כדאי להוסיף בכרך זה גם אגרות תש

אם יומסרו לי "על מה שכתבתי 
  :השיב הרבי, "אגרות וספות

  .]כירות[יברר במז

ועל מה ששאלתי אם להוסיף גם 
השיב, ה"ת תשאגרות ש:  

  . לא כדאי]ן[כ] ם[א

   

ר שלום מעדל סימפסון בשאלה אם אוכל לקבל מהמזכירות את המכתבים "יחד עם זאת פיתי אל המזכיר ה
  :וביחד עם זאת כתב לרבי, והוא השיב לי שיברר, ד"שעד שת תש

  .תביםש בוגע להמכ"ק אד"לוין והראה לי מעת כ' ב שי"בא אלי הרב שד

  . אליותביםשאלות באופן העברת המכישם איזה 

וכמדומי . אבל מקודם לכן אים מצאים אצלי, א ואילך"מצאם אצלי המכתבים רק משת תשי) א
כמדומי שמצאים ולפי זה , ש"ק אד"דתי בחדר כבע) י בקשר להפיילס"בשעה שעבדתי בשת תש(

  ?גם שםובאם אפשר להשי, ש"ק אד" בחדר כ–י ולפי זה " משת תשתביםכהמ

 תבים שאלתי אם לעבור המכ כןל ע-, תביםהמכ" להראי"ש בתחילה היתה "ק אד"להיות שמעה כ) ב
  .ש"ק אד"להראותם לכ או בתחלה', ב לוין שי"בתוכן ישר להרב שד

 ר כך ואח– פרטים תבים או גם מכ–) ש"ק אד"כאלו שמסרו כבר לכ( בתוכן תביםאם להוציא רק מכ) ג
מהם להדפיס עליו להחליט איזה 

  .'וכו

  :והרבי הדגיש את המילים שבמכתב

  .ש"ק אד"ם לכתבתחלה להראו

  :ועל השאלה השלישית השיב לו

ל ב"כ.  

והייו שבתחלה יראה גם את המכתבים 
 יאשר אם למוסרם רביוה, הפרטיים לרבי

  . ולהדפסהלי לעריכה

,  ערכתי אותם.)ים בהיכל קדשושהיו שמור (למחרת קיבלתי מהמזכירות עוד חבילת מכתבים מאותה תקופה
  :וכתבתי, הכסתי את עלי ההגההאז ו, ומסרתים לדפוס

וסתיימה ,  עם ההוספות שמסרו בסוף שבוע העבר–את עריכתה  סיימתי, קודש-בקשר לספר אגרות
  .והתחילו סידור העמודים, ההגהה

  :ובזה הריי מסופק, עתה עלי להתחיל עריכת המפתחות

  .' וכועייםקודש רק מפתח - אגרותת בסדרוואיל, ל" פסוקים ומארזש גם מפתחבסדר לקוטי שיחות י
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צריך לבוא בו גם מפתח פסוקים ) א"ר שליט"קודש אדמו-וכן בשאר כרכי אגרות( התוכן שבספר זה ל פיע
  : שתי אפשרויותם כןויש א, א יסן"במציאות לסדרו ולהדפיסו לפי י'  לא יהים כןא אך, ל"ומארז

  . כמו בלקוטי שיחות– י עצמוהמפתחות יודפסו בסוף הסדרה בכרך בפ. פר זה בלי מפתחותלהדפיס ס

  .ל"יש לשער שיוכל להיות מוכן לזמן ה, התאמצות מיוחדת על ידי שאז', או לערוך רק מפתח עיים וכו

  :הדגיש את האפשריות השיתוהרבי 

לערוך רק מפתח 
שאז  ,'עיים וכו

על ידי התאמצות 
יש לשער , מיוחדת

שיוכל להיות מוכן 
ל"לזמן ה.  

וכך יצא לאור הכרך 
  .א יסן"הראשון לקראת י

*  

היה מרבה לכתוב לו ביאורים  בשעה שאביו": וכתבתי, בתקופה הזאת במבוא סקרתי את התכתבות הרבי
  ".בין בעיי קבלה ובין בתורת הגלה א משיב לו"ר שליט"ק אדמו"היה כ, בקבלה

  :ותיקןמחק את זה  הרבי

היה מרבה לכתוב לו ביאורים ואביו 
  .בקבלה

   

  ב"ח ע" זיר"קודש אדמו-אגרות  .ח
  :והשבתי .ג בעומר" שהחלק השי יצא לאור לקראת ללהשתדל ,ל ידי המזכירותהורה לי הרבי עאחרי חג הפסח 

הדבר ; ג בעומר"ב עד ל"קודש ח- בעין אגרות
  :אבל, אפשרי

ו היי,  באם גם הכרך השי יהיה קטן)א
ולא  ,ז- ה"שיכלול רק את אגרות השים תש

  .ח"את תש

 ימים האחרוים הייתי טרוד בעין משפט )ב
הקרובים  לפי הראה גם בשבועות. הספרים

אך אשתדל להסתפק ; אהיה טרוד בזה קצת
  .רק בהמוכרח

  :השיב והרבי

וידחה . כמובן,  איו מספיק)רק בהמוכרח(
 כרך 'ויהי(  וכל עכבה לטובה)קודש-אגרות(

  .)גדול

' יהי, למעשה התאמצתי שיחד עם הטרדה בעין משפט הספרים
,  עלי ההגההוכשהכסתי את, ג בעומר"החלק השי מוכן לקראת ל
  :תית תאריך על הפתח דברעל ידי , אישר את המסירה לדפוס

  . יג אייר

  .מהיר

ליב ' ארי' ר, ג אייר הוא היארצייט של אחיו של הרבי"י
  .שיאורסאהן
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  ג"ח ע" זיר"קודש אדמו-גרותא  .ט
  .י-ט"אגרות שכתבו במשך השים תשבכרך השלישי דפסו ה

ע היו כמה "צ "ר מוהריי"אדמו ק"אחרי הסתלקות כ
 "חדב על ידי וגם ר"ק אדמו"כ על ידי מכתבים שחתמו

  .ה"ג ע"הרש

  : שאלתיא אייר"בכ

  ?הבא ב בכרך"האם לכלול את האגרות המצו

  :השיב והרבי

ח "ק מו" דכ]ודש[הק] רות[לכרכי אגבהוספה 
  .ר"אדמו

   ואילךד"ח ע" זיר"קודש אדמו-אגרות  .ס
לתי אותן מאספים  קב.ר"אדמו ק"האגרות שדפסו בשלשת הכרכים הראשוים הן מהתקופה שלפי שיאות כ

  . ממה שהיה בהיכל קדשו ובביתו,הרבי על ידי עיקר ממה שמסר ליבו, שוים

, מוחים בארכיוןהיו אלו  אגרות. הן מהתקופה שלאחרי קבלת השיאות,  ואילךהאגרות שדפסו מכרך הרביעי
  .שלום מעדל סימפסון' ר ת"תחת פיקוח המזכיר הרה, יחד עם מכתבי השאלות

או , שהיה לו אופי אישי  ומוחק מתוכן את כל מה,היה מצלם אותן, לפי שהוא היה מוסר את האגרות לעריכה
  .מוחק את שם המען ובחלק מהן היה. מה שקשור לעיי מחלוקת

  :מ סימפסון לרבי" כתב הרשסיוןד "בי

  .י" עוד העתקות משת תשר פהמוסג

או בעיי , ישם כמה מהם שקשורים בעיים פרטים ביותר, י ולהלן"בוגע לכמה מכתבים משת תש
וסף על העין ', כול גם עיי הוראה ו" התביםויש בהמכ', מחלוקת במוסדות או באשים פרטים וכו

  . מסוג זהם חבילה קטה ממכתביר פהמוסג. ומתוצאה מעיי פרטי, הפרטי

והשאלה אם להכיס 
 אלו בכדי תביםמכ

 באפשר להסיר .להדפיס
או לא להכיסם , השמות

  .כלל

  :והרבי השיב לו

  .ח"ות' ת

, )להסיר השמות(
ולהשמיט העין שאיו 

  .מתאים

 ,א"וכשהכין חבילת אגרות תשי
  :כתב

הי בזה מצרף העתקות , כמו בפעמים הקודמות
רק (א "א משת תשי"ר שליט"ק אדמו"ממכתבי כ

תבים הוצאתי השם של מקבל  כמובן בכמה מכ–) חלק
  .ל"עשיתי כ תבוגם בפים המכ, המכתב

, ווכל להמשיך בזה בהקדם, לרצון' ת שיהי"ויתן השי
ל"בכדי להדפיס ה.  

  :והרבי השיב

  .ר"וח) לרצון(

  :כתב, א"כשמסר חבילה וספת של אגרות תשי
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 –א "ש משת תשי"ק אד" המשך העתקות ממכתבי כר בזהמוסג
 ובפרט עיים – שהוצאו השמות של כמה מכתבים –וכהקודמים 
  .'פרטים וכו

  :והרבי השיב לו

  .ח"ח ת"ות' ת

 ]ה[ז] ל[והזירוז בכ',  שי]אור[ל] ציאים[למסור להעורכים ומו
  .ישובח

*  

ח "ברו,  עבורי עבודת העריכההיתה קשה, כיון שגם אי לא הייתי רואה את שם המען ואת האגרת בשלימותה
א כתבתי"מ:  

במשך זמן זה  .א"ר שליט"קודש אדמו- ג של אגרות"כבר עברו כמה שבועות מאז סיימתי עריכת ח
  .התעסקתי בעריכת ספרי התולדות ועוד

חלק . מאגרות שה זו אצלי מצוי חלק קטן. א"ת אגרות שת תשיא, לפי התוכית, הרביעי יכלול הכרך
אך , מהארכיון לי שכבר צילמו אותם אודותם ואמרו שאלתי. הארי של אגרות שה זו מצא בארכיון

  . וזה יקח עוד משך זמן, עליהם כדי להשמיט השמות והקטעים הפרטיים עברו עדיין לא

כולל השמטת (עליהם  לעבוד לומים כמו שהם ואתחילשאקבל את הצי )א: יש אם כן שתי אפשרויות
עד שתוגמר עבודת מיון צילומי המכתבים, ב"וכיו  שאמשיך לעבוד על ספרי התולדות)ב. )ל"הקטעים ה.  

* 

מסר לי , כעבור כמה ימים
את חבילת  הרבי

  :וכתב, המכתבים

  .ב עוד"מצו

ועל הקטע האחרון 
  :השיב

שתי (יתעסק ב
  .)אפשרויות

*  

  :בועיים כתבתי שובכעבור ש

- האגרות המכתבים לעריכת החדש שקבע להכת הסדר ,ד"שלע ,להודיע לעצמי חובה רואה הריי
  ...מהסיבות דלהלן, למרות המאמצים שלי, העריכה טיב אפשרות ישפיע על בהכרח, קודש

, בין במה המדוברשלפעמים איי מ, והמשכתי ופרטתי את כל הקשיים בעבודת עריכה על חומר שהוא כבר מצוזר
  .ואיי יכול לבאר התוכן בהערות שבשולי הגליון

  :השיב והרבי

  .]שאי[ח. מהיר

  .סימפסון' מ שי"ל יתדבר עם הררש"ה] ל[בכ

  :עוד כתבתי

  .א"עדיין לא קבלתי אלא חלק מאגרות תשי

  :והרבי השיב

  .]זה[ב] רף[השאר מצו

  

*  

  

  :וכתב, א"פת של אגרות תשימ לרבי חבילה וס"מסר הרש) א"ז מ"י(באותה שעה 

  .א"וזהו הסיום משת תשי, א" תשיתש מש"ק אד"ב העתקות ממכתבי כ"מוסג
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  :והרבי השיב לו

  .ח" ות]קבל[ת

  .ובקשתיו שיתדברו בייהם,  לוין'ב שי"יש הערות מהרשד

  

  

  

  

  

  :מ סימפסון לרבי"כתב הרש, מ סימפסון"אחרי שיחה מפורטת שהיתה לי עם הרש

והסברתי לו שאין אפשר לי ליתן לו כל , לוין' שלום דובער שי' ש דברתי עם ר"ק אד" כי הוראת"עפ
, )ההעתקות(המכתבים ביחד עם המעות 

 שעלי ולהיות –א והלאה "ובפרט משת תשי
א ישם "ומשת תשי, האחריות של הפייל
ק " שכתבו לכפרטייםכמה וכמה עיים 

  .ל"ואין לי רשות ליתן ה ,ש"אד

  :הרביהשיב לו , רק הודעה,  היתה כאן שאלהכיון שלא

  ? מה השאלה]ן[כ] ם[א

  :ח אלול"באד,  בשאלהמ סימפסון לרבי"שוב הרש פה שוב

  .'א בכל פעם ופעם בשאלות בוגע להאגרות כו"ר שליט"ק אדמו"ו להטריח כ"אין ברצוי ח

 וכמובן שאי בעצמי – הר בז המוסגתב ובהוספה המכ–לוין ' ב שי"אבל להיות שמקבל אי בקשות מרשד
  .'כבר אמרתי שאין ברשותי ליתן לו מכתבים מהכותבים וכו

ובפרט בעין , ש בכלל בתית מכתבים מהכותבים כאלה שמבקש"ק אד" שאלתי לקבל הוראות כל כןע
שבוודאי , מכתב המצורף בזה

 איך –יבקש עוד להבא 
  .להתהג בזה

  :והרבי השיב לו

  )ומובן מעצמו(ככתבי מאז 

  .'וכו' כדאי לסייעו וכו) 1(

] ל[ובמילא אם מותר ע) 2(
  .למלאות בקשתו, ע" שו]י[פ

  : לרביתבתיבאותה שעה גם אי כ

ר "ק אדמו" הוראת כל פיע
 וקודת תוכן. בדבר ארכיון המכתבים סימפסון 'שי מ"דברתי בארוכה ובפרטיות עם מוהרש א"שליט

תן ישת מבלי, ת באופן שערכתי הכרכים הקודמיםשלא אוכל לערוך את האגרו הסברת הסיבות, השיחה
ר "ק אדמו"חלק מהסבות כבר כתבתי במכתבי הקודם אל כ (חפשית לבדוק בארכיון עצמו לי גישה
  .)א"שליט
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  :השיב והרבי

 מותר איך כללאיו מובן 
ליתן ) 'מ שי"מוהרש(
 כשכותב )גישה חפשית(

 )]זה[ב] צא[כיו או(המכתב 
  !?אסר זה

לערוך את "י ועל מה שכתבת
באופן שערכתי הכרכים האגרות 
  :השיב" הקודמים

  .באופן אחר'  יהי]ן[כ] ם[א

באם יתמעטו ההערות אי 
] אור[ל] ציא[אפשר להו

  ?]תבים[מכה

   

  

  

  :כתבתי פעם וספת' ובצום גדלי, אבל לא רגעתי, הכתי כך את הכרך הרביעי

  :מישי אי שואל שובובקשר לכרך הח.  סיימתי עריכת הכרך הרביעיף כל סוףסו

לקבוע בעת העריכה  כדי שאוכל, שאלו המכתבים שמסרים לי להדפיס אקבלם במילואם, אולי אפשר
  ...איזה קטעים ואיזה שמות להשמיט

שאי כופה את עצמי , כפיה ידי לאחרוה באופן הזאת עשית על שהעבודה, מחובתי להודיע בכל אופן
  . וזה גורם לטמטום הלב, לעבודה זו

  . ל ובהצלחה"א שאוכל לעמוד בכל ה"ר שליט"ק אדמו"ואבקש ברכת כ

  :השיב על הבשורה שבשורה הראשוה והרבי

 ]ריך[צ] ין[וא' ח ודבר בעתו וכו"וגודל ת
] רמא[ג] ן[שאין הזמ(' לחכות על הגהתי כו

 להוסיף בחזקתו ]רמא[ג] ן[הזמ  כי)כלל
  .' דבר מתוקן וכו]אור[ל] ציא[שיו

  :תב השיבועל המשך המכ

  .כבר עיתי

 ומוסרה ,המכתבים המצוזרת מקבל את חבילת כאשר בכל כרך היה הרבי, וכך המשכתי בעריכת שאר הכרכים
  .יכהלי לער

*  

ל "ומובן שבכל ה, קבלתי המון מכתבים שאספו אצל המעים, בוסף למכתבים שקבלתי מארכיון המזכירות
  .מישהו יכול להפגע ממוזהרתי שלא להדפיס מכתבים של מחלוקת או ש

. יכול להפגע מהתוכן שבו שמישהו,  בקשר לאגרת מסויימת אם כדאי להדפיסהשאלתיט "ח אלול תשמ"באדר
  :השיב והרבי

] ל[ שב וא–ב "בכל ספק בכיו
  .עדיף] עשה[ת

  .להחזיר

  

  

  :מ סימפסון כתב לרבי"גם הרש

 או – אפשר להחליט ים להדפיס איזה מכתב ואבאם ספק א, א לפי כמה שבועות"ר שליט"ק אדמו"לפי הוראת כ
  .ש בזה"ק אד"לשאול כ
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והשאלה אם , ד"ב איזה מכתבים להשלמת שת תשי"מוסג
לוין ' ב שי"להיות ששד(להדפיסם בהאגרות קודש או לא 

  ).עדיין באמצע העבודה

  :והרבי השיב לו

  .בארכיון שאצלו' שיהי, ולכן מוחזר) לא להדפיסם(

  .' וכוח"ות

  

*  

ד "ג שבט תשל"ד הימים מסר עבורי העתק המזכירות מאגרת כבאח
  :וכתב מעבר לדף, י זוין"אל מוהרש

  ?הדפס באגרות

  ).סה'אגרת יא(שאז דפסה אגרת זו בחלק כט , ח"עד שת תשס, ד"למעשה עדיין לא דפסו אז אגרות שת תשל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  י" חע" זיר"קודש אדמו-אגרות  .סא
  :כתב הרבי, ט"בחודש שבט תשמ, י"ל חכשהכסתי את עלי ההגהה ש

  .' שיהא בהצלחה ובזריזות וכו]צון[ר] י[ויה
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   ואילךב"יחע "זי ר"קודש אדמו-אגרות  .סב
  :כתב, )יג- שדפסו בחלקים יב(ז "כשמסר את אגרות שת תשט

  .]אור[ל] ציא[להו

 ]רך[ד] ל[הקדמה מתאימה ע
   .השאר

שבדרך כלל בתחלת כל , והכווה בזה היתה
תוכן  לסקור את, הייתי כותב מבואכרך 

כך הגתי גם בחמשת . האגרות שבאותו כרך
של קודש - אגרות הכרכים הראשוים של

 – מכאן ואילך באו באגרות בעיקר .הרבי
עצות והדרכות בכל שטחי החיים  תשובות
 ולא מצאתי לחוץ להקדים להם, והתורה
  .מבוא

דוקא באה הוראה זו מה שהתפלאתי על 
ראה לי שאולי זה קשור ' היו, בחלק יב

, " אגרות קודש–לכבודה של תורה "לאירוע 
 ביארו השב, ט"ר תשמ"א אד"שערכה בכ

 ת המיוחדמעלהגדולי הרבים את ה
  .קודש של הרבי-שבהדפסת אגרות

קשור ,  שהרבי הורה בשים אלו להדפיס את אגרותיוכי מה, ובארתי בדרך אפשר, גם אי התבקשתי לאום
והעיק להם עצות והדרכות בעבודת " יחידות"משך עשרות שים קיבל הרבי אלפים ורבבות אשים לשבלעובדה 

פסקה ,  ביותרכאשר מספר החסידם הולך וגדל, בשים האחרוותואילו . 'בבעיות הפרט וכו ו הכללתבעסקו', ה
בכל ושא בכל שטחי אשר כמעט , קודש- ועל זה באה ההוראה להדפיס האגרות. קבלת אשים ליחידות פרטית

  :וכעין האמור בהקדמת התיא; החיים יכול האדם למצוא בהן את עצותיו של הרבי

 שואלין אשר רבות שאלות על תשובות הן כולם ... אמרים לקוטי בשם הקראים אלו בקוטריסים
 הזמן אין כי להיות ,'ה בעבודת בפשם עצות לשית ערכו לפי אחד כל תמיד דמדיתיו ש"א כל בעצה
 התשובות כל רשמתי כן על ,מצויה השכחה וגם ,בפרטות שאלתו על ואחד אחד לכל להשיב עוד גרמא
 עמי לדבר ליכס עוד ידחוק ולא ,עייו בין לזכרון חדוא אחד לכל להיות לאות למשמרת השאלות כל על

 בטוח לבו יהיה כוןו ,'ה בעבודת עליו הקשה דבר לכל כוה ועצה לפשו מרגוע ימצא בהן כי ,ביחידות
  .בעדיו גומר' בה

שאולי , ולכן הורה להוסיף מבוא לכרך הבא, וחשבתי שאפשר ראה הרבי דברים אלה בדיווח שקיבל מהאירוע
  .אבאר בו את האמור לעיל

הכתי מבוא מפורט לבאר את תוכן האגרות , בין אם צדקתי בהשערתי ובין אם לאו
  .ה האמורה לעיל בארתי גם את הקודפוובסו, שבכרך זה

כתב , ט"בתחלת תמוז תשמ, ל"יחד עם המבוא ה, ב"כשהכסתי את עלי ההגהה של חי
  :הרבי

  .פתחהוהרי חג הגאולה ב. ]אור[ל] צאה[להזדרז בההו. מהיר

  

*  
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 השיב, ט"א תשמ"בתחלת מ, כשהכסתי את עלי ההגההו.  הוספתי מבוא)שערכתי אז מחבילה זו(ג "גם בחי
  :הרבי

  .שלם כשם' במרחב ועד לי'  בודאי תקדים העי]רים[המצ] ן[בבי ]אור[ל] צאה[ההוההקדמה ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )ה"עי במרחב י(' לי במרחב ועד'  תקדים העי)ה"מן המיצר קראתי י( בבין המצרים צאה לאורשההו, כלומר
  .)ה"י כמו' ה יהי"ה הייו שגם ו" יפעמים' שב(כשם שלם 

*  

מסר עבורי העתק מכתביו הקדושים מאותה שה בושא סיעה , ז"לות אגרות שת תשטשכול, ג-ב"בעת עריכת חי
  :וכתב, באויה ישראלית בשבת

  .להכיס במקום המתאים

  

  

  

  

  

  

  

*  

  :כתב הרבי, "ח תש"ז מ"בט, ו"כשהכסתי את עלי ההגהה של חט

  . בהקדם ישובח ובכפליים]אור[ל] צאה[ההו

  

  



    דבר הפתח תאריכי – עבודת הקודש  

  פתח דברה כיתארי  .סג
הרבי על ידי ותן ' הי, שאת האישור הסופי להדפסת כל כרך, גם בסדרת אגרות קודשהוא כך , ריםכמו בכל הספ

  .)ט לעיל פרק ראה גם  (כתיבת תאריך על וסח הפתח דבר

  :בסדרת אגרות קודש, ק" תצלומי הוספת תאריך זה בכתיולפי

  

   



   קודש שבת רות –עבודת הקודש   עב

 

  עריכת הספרים

  רות שבת קודש  .סד
 פה, ד לפי השים הפעילות בתמיכת ישיבת תומכי תמימים ובית רבקה"ד אלול תשל"בכ חה שאמר הרביבשי
תשתדלה במיוחד בקיום מצות הדלקת רות שבת , ישראל שבכל מקוםשי אשר כל , בקריאה מיוחדת הרבי
  .מתחיל מגיל חיוך, וגם הבות שלפי עות השואין, קודש

  .לעורר ולעודד את המבצע החדש הזה  הקרובים הרבה הרביברוב ההתוועדויות שבחדשים

אם היא סמוכה על שלחן בעל הבית ): "ו"רסג סט' סי(ע רביו "ממה שפסק בשו , לרביהקשוהיו כמה רבים ש
פשוט דבי ביתו אים ) "ק ה"ס(ובקוטרס אחרון שם ". איה חייבת כלל להדליק שם... איה יכולה לברך 
  ".ד ואחדצריכים ר לכל אח

ר הזקן "בודאי היתה כן מסקת אדמו, שכיון שבבית הרב הגו הבות להדליק בברכה, השיב לרבים אלו הרביו
  ).בתקופה שאחר עריכת השלחן ערוך(

  .להשתדל לברר הלכה זו על בוריה ,חברי הכוללמ ,המזכירות על ידי ,ביקש, בוסף לכךו

ר צבי הערש "ר אלימלך הכהן סילבערבערג וה" עם האברכים ה יחד, עליחברי הכוללעל ידי עריכה זו הוטלה 
  .לוסטיג

  :כתבו לרבי, אחרי שסיימו עריכה ראשוה

 לאור ההלכה –ביאור מקיף על מי חלה מצוה זו ; מצורף בזה ליקוט מעלתה של מצות הדלקת הר
  .ן והסגוןולא עובד מספיק התוכ, אלא שעדיין לא סוימו ההערות. וסדר וזמן הדלקתה; והמהג

 לתקן ולשפר התוכן –כדי לחלק לכמה , או חושבים לעשות מזה מספר העתקות, לאחר שיסוימו ההערות
  . לבקש הסכמותיהם על הקוטרס–וכדי לשלוח לכמה רבים , והסגון

ואף ביררה בחצרות חסידיים וליטאים הוהגים שגם , הרבית מרת אסתר שטרברג עסקה אז בפרסום המבצע
  ):שצח'ל אגרת יא"קודש ח- אגרות( השיב לה ,כשדיווחה על כך לרבי. דליקות רות שבת בברכהבות מ

  .ו"בירות' בלוי שי' ר טובי"להר) 2, למערכת הקוטרס על דבר הדלקת הרות) 1: למסור העתקה

  .כןטרס את רשימת החצרות שבהם הגו בהתאם לזה העתקתי בקו

על השער והייו ש. עליו' שרק שמי יהי, ל עמדו על כך"ושים ה ,טרס בעריכת הקו העיקרי העוסקשארתיבסוף 
  :ובפתח דבר כתבתי, כתוב רק שמי' הי

' צבי הערש שי' סילבערבערג ור' אלימלך יוסף הכהן שי' ר: והי בזה להביע תודתי להרבים התמימים
  .עבור עזרתם המרובה בהכת הקוטרס, לוסטיג

  :כשהכסתיו לרבי העיר עליו

   ?לא היו עוד עורכים ומחברים

  ).ו"ירות('  שי21 הרב וויישטוק]די[י] ל[ ע]אור[ל] ציאו[ שהו]דור[לראות גם בסי

  : בשם המערכתשאלתיאחר כך 

או אולי טוב יותר שזה יצא לאור על ; ת" על ידי קה–האם כדאי שיצא הקוטרס לאור בשם ליובאוויטש 
  ?דעת עצמם של אחדים מחברי הכולל

את הקוטרס לרבים ומוסדות חיוך לבות שבמרחבי ) בשם עצמם-(י שתפיץ ותשלח המערכת האם כדא
  ?תבל

 ואחר כך . וכך עשיתי. שהקוטרס יצא לאור באופן פרטי ושיושלח לרבים ומוסדות חוך לבות הורהרביוה
  :דיווחתי

. 1200-כ'  ותחלקו כומהם שלחו לרבים. 750$הוצאות הדפוס עלו ,  עותקים2600ב דפסו "כאן בארה
  . עותקים-700שארו ביתיים כ. 450$-ההכסות כ,  -700מכרו כ. 250$- הוצאות המשלוח כ

*  

                                             

  .ל ואילך"ירושלים תש, שערך על ידי הרב משה יאיר וויישטוק, היא סדרת סדור הגאוים והמקובלים 21



    מקוה ג"ע מקוה – עבודת הקודש  

וכשאחד הרבים ,  המזכירות למסור להם כמה עותקיםעל ידיתבקשתי , "רות שבת קודש"כשדפס הקוטרס 
  ):תקיג'ל אגרת יא" חקודש- אגרות(וכתב לו , שלח לו הרבי עותק מהקוטרס, כתב לרבי בושא

  .'ר קוטרס שהדפיס כאן אחד מהרבים הצעירים שי" שלח לכתי עצמוובפ

*  

. בסוף הקוטרס כתבתי בקיצור אודות שקיעה הראית ההוגה ואודות השקיעה האמתית לשיטת רבו הזקן
  .ב"והכתי קוטרס רות שבת קודש ח,  בררתי הלכה זו לאשורה,ואחרי שיצא הקוטרס לאור

  :כתבתי לרבי, כשסיימתי את עריכתו

 במתכות ציאו לאורכדי להו, שהכתי לאחרוה, חלק שי" רות שבת קודש"מצורף בזה קוטרס 
  ).ר איזה תיקוים והשלמותחלא(הוכחית 

  :שיב לי ה,יוהרב

  ].קבל[ת

  –קודם הגמר 

 )לפים" חיים ברלין" ]למידי[מת( כאן לפי שים אחדים ]אור[ל] ציא[שהו' ר לוי שי" הד]פר[ בסיעיין
 –איי זוכר בדיוק שמו ( ]ה[ז] ל[כ] בר[ד] ל[ע'  שי22 להרב מבלטימור]פר[ וכן בס–שלי '  שלחו לספרי–

  .) לפי שים אחדות ושלח כל החלקים]אור[ל] ציא[אבל הו

  ג מקוה"מקוה ע  .סה
  :ד כתבתי לרבי"בקיץ תשל

באיזה (שחשבתי להשתדל להדפיס ,  מקוהל גביתשובה למערערים בכשרותה של מקוה ע... מצורף בזה 
כדי ',  הוחלט לא להכס בויכוחים כו,ולאחר המלכה עם איזה עסקים.  לפי איזה חדשים)'אופן שיהי

  .לא להגדיל המחלוקת

  :ל זההשיב לי ע הרבי

  .ח"ח ת" ת]קבל[ת

*  

 גם צרף לקוטרס זה חבריי ליעצו לי, הקודםלעיל פרק כד, בשעה שהכתי את הקוטרס רות שבת קודשאמם 
  :ועל השער כתבתי, בירור ההלכה של מקוה על גבי מקוה

  .וספח מקוה טהרה

  : השיב לירביוה

  ).'וכוובפרט שיש חולקין (ל " כדאי לצרף עוד עין להלא

  :שוב כתבתי

יגיע ולהשתדל שזה , י עצמו בקוטרס בפציא לאורהאם כדאי להו, "ג מקוה"מקוה ע"מה שכתבתי בעין 
  .ד"או אולי כדאי להדפיס זה בקובץ דברי תורה ח... לרבים שיש להם איזה שייכות לעין זה 

  :השיב הרביו

  . אין כדאי לעורר מחדש–ל " שכח ה]תה[ע] ת[כיון שלע

  . שים16 כך שאר אצלי קוטרס זה חתום

יית מקוואות בארה, בזההיו כמה חיכוחים , א"בחורף תשושאוהיו , ק"בקשר לבחזרתי אז . כמה שכתבו ב
 –וסקירה כללית בושא , קז' ד ע' חוב" קובץ אהלי שם"את חלק ההלכה פרסמתי ב,  לשיםותוחילקתי א, לושא

  .52'  עמ414גליון " ד"כפר חב"ב

ת תשתגלה ה"בש ה כ" מקוה על גבי מקוה"חר מוהרש"ק אדמו"אשר יסד וב" ובהמשך לזה , ע ברוסטוב"ב
  .לפי בדיקת המקוה עצמה שבה,  רבים על פרטי התקההיו דיוים

                                             

 פר להרב מבלטימור הוא ספרוהס. ר יהודה לוי"להרב ד,  זמי היום בהלכהפרר לוי הוא ס" של הדפרהס 22
בשי הספרים האלו דתי . )ושלח לרבי, שהוא אחד מהספרים שחיבר (ואל דוד סיגלתובת שדה להרב שמ

שטרסבקו "ב"ק ח.  



   רבלין י"מהרא הערות –עבודת הקודש   עד

 

  ".ד לדורותיהם"תיקוי מקוואות לפי תקת רבותיו שיאי חב"ערכתי אז את הספר 

במהדורה מורחבת ,  הספר מחדשערכתי את, ה"ולקראת ההדפסה החדשה בשת תשע, הספר אזל מהשוק
  ." לפי תקת רבותיו–סדר תיקוי מקוואות "בשם , ומתוקת

  י רבלין"הערות מהרא  .סו
ובו הערות , )ד"תקע, שקלאוו(ר הזקן הלכות פסח דפוס הראשון "ו הובא לידי ספר שלחן ערוך אדמו"בקיץ תשל

 אוהלי בר ספרמח, יוסף ריבלין' אלי' רהחסיד לאחר הבדיקה תברר שהם הגהותיו של הגאון . על גליון הספר
  :כתבתי על כך לרבי .יוסף

ס "בעהמ(יוסף מדריבין ' אלי' ק ר"מאת הרה, "פסח'  הל–ר הזקן "ע אדמו"והערות לש "רף בזהמצו
  .23ואולי כדאי שאוציאו לאור בקוטרס בפי עצמו, ת"שהעתקתי בעזהי, )אוהלי יוסף

  :והוסיף, "כדאי שאוציאו לאור"הרבי הדגיש במכתבי את המילים  

  :להוסיף

ל"הוכחות לה.  

  . העמודים]חד[פאקסימיליע מא

  .) טופס מצא כאן–ק בשים האחרוות "כולל הדפס באה(ריו שדפסו רשימת ספ

  .]אור[ל] ציאו[ שכבר הו)האחרים(אולי להשוות עם ההערות 

  : על כךהשיבו ,עשיתי כך והכסתי לרבי את המבוא שהכתי

  כמדומה: לברר

 ]אוויטש[ שביקר בליוב)1
  .)ו"מירות(

] ת[גם חבר הבי'  שהי)2
  .ו" בירות]ין[ד

 הדפס ]פרו[ ס)3
 –ג " תשל]שלים[בירו

  .)לפרטן( 24הוא בהוספות

  .ו"הקוטרס בתמוז תשלאת והדפסתי 

*  

, אילן- שבספריית בר198. י מס"צילום כת, יהושע מודשיין' ת ר"ט שלח לי ידידי הרה"בחודש שבט תשל
הכסתי . ין לא דפסשעדי, ד"י רבלין על יו"אחרי רפרוף קל התברר שהוא העתק חדושי מהרא. ד"חידושים לחיו

  :וכתבתי, את הצילום בצירוף תיאור

ולא דפסו , שעתק לאחר פטירתו, י מעתיק"בכת, ד"יוסף ריבלין על יו' ר אלי" חדושי מוהרף בזהמצו
  .בספריו הדפסים

דשיין' י שי"ל שלח אלי הר"ה198. אילן מס-שצילם מספרית בר, מו .ל "ועוד בידיו חלק ראשון מה– 
  "לפרסמו בשלימותו"ועדיין לא קיבל רשות , ר הזקן"ע אדמו"ורובו על שו, ח"אוע "על שו

  :השיב והרבי

יורשיםל "יש לה 
] ציאו[שהו(ק "באה
 )' מספריו וכו]אור[ל
] היות[ל] ריך[וצ
 רב ברור ]ין[ד] ק[פס

  .'היש רשות וכו

 .ה כמסופר לעיל פרק , "התמימים"בתחלה חשבתי להוציאו לאור בקובץ  23
הה בהוצאה , ג"שלובשית בירושלים ת, ח"שהספר אוהלי יוסף הדפס לראשוה בירושלים תרכ, כלומר 24

יה הוכדאי לפרטן במבוא, ל יש הוספות"הש . 



     הימיםדברי הזכרוות ספר – עבודת הקודש  

   

וכתב שבהזדמות יתקשר , יההוא הצליח להשיג אישור להדפסה מהספר. י מודשיין להשתדל בזה"בקשתי מר
  :השיב והרבי, שאלתי אם להמשיך להשתדל בזה. ליורשים

  .לא

   הזכרוות דברי הימיםפרס  .סז
העתק מזכרוותיו ששלח בשעתו  הוא תן לי, ה"הרב מאיר גורקאוו ע' ח וכו"ג בקרתי אצל זקי הרה"בקיץ תשל

  . ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"אל כ

סתיה .י.כשחזרתי לוכתבתי ,לום צי לרביכ:  

  :מצורף בזה פוטוסטאט מ

' בזמן ב',  במדית רוסיי ישראלממצב ב; גורקאו' מאיר שי' ח ר"זכרוותיו של אבי זקי הרה) א
' כשיצל ממדית רוסי, ע") צ"מהוריי(ר "ק אדמו"העתק ממכתב שכתב לכ,  והזמן שבייהם–המלחמות 

  .' כשגמרה מלחמת העולם הב–

  :השיב ליוהרבי 

  .ח"ח ת" ות]קבל[ת

בצירוף פתקה , הזכרוות  קבלתי בחזרה את העתק,ז"תמוז תשל' ו' והה ביום ד, עברו קרוב לארבע שים
  :מהרבי

  .)לאחר שיפור כמתאים לעין הדפס( ]אור[ל] ציאו[להו'  שי]לציו[ח] צאי[להציע ליו

 שמימו ,צאי חלציודברתי עם יו
ערכתי את , צאה לאוראת ההו
  .והוצאתיה לאור, פוסלדהחוברת 

, הכסתי את עלי ההגהה לפי כן
  :וכתבתי

 עלי ההגהה רף בזהומצ
ספר הזכרוות דברי "של 

ז "מאת אא" הימים
מאיר ' ח ר"ג הרה"הרה
  .ה גורקאוו"ע

  : והשיב,אישר את קבלתם הרבי

  .להחזיר

  . לדפוסמסרםכדי ל, כלומר להחזיר לי את עלי ההגהה

  ג"ב ח"מפתחות המשך תער  .סח
לערוך להזדרז וומיד עם הדפסתו הורה הרבי ,  בשלושה כרכיםב"המשך תער ז יצא לאור"ד שבט תשל"ת יולקרא

  . עייםלו מפתח

  .העכט' את המפתחות לשי הכרכים הראשוים ערך הרב יוסף שי

 כך שלא יכל להספיק ;ובייהם הרב יוסף העכט, לצפתבאותה שעה שלחו קבוצת תמימים ואברכים לשליחות 
  .וך את המפתחות לכרך השלישילער

ולא יוכל להספיק , ק"י העכט וסע בשליחות לארה"שכיון שהר, ואמר לי, הרב חדקוב קרא אותי אז למשרדו
  .כדאי שאי אערוך את המפתחות האלו, לערוך את המפתחות לכרך השלישי

  .ואיי חושב שאי מסוגל לזה, צא בזהעיתי שמעולם לא עסקתי בכיו

  : לי הוא אמראמם

  .מסתמא משערים שאתה מסוגל לזה, כיון שמציעים שאתה תעשה זאת

  :עיתיו, הבתי מיד שזו הוראה של הרבי להציע לי זאת

  .ת"אם כן אסה בעזהי



   ד"ח המילואים שער – צדק צמח –עבודת הקודש   עו

 

 מסרתי .הראשוים של הכרך השלישי העמודים 20 הכתי דוגמה של מפתח על .עדיין לא הייתי בטוח בעצמי
 וכך ערכתי את .הם בדקו ואישרו .ת הדוגמה הזאתכהן לבדוק אה "עאל הרב יואל העכט ו' שיי "הראותה אל 

  .המפתחות לכרך השלישי

  ד" שער המילואים ח–צמח צדק   .סט
". צמח צדק"ר ה"ת אדמו"לשו שמכיים לדפוס מילואים,  אמר לי,כשהתחלתי לערוך את הקובץ יגדיל תורה

  .ולכן מעתי מלהדפיס בקובץ תשובות שמצאו

  ):כמועתק לעיל פרק א(הזכרתי ושא זה , כתבתי אז לרביבאחד ממכתבי ש

האם כדאי שאתעסק בריכוז החומר , "צמח צדק"ת ה"כיון שחושבים להוציא לאור חלק וסף של שו
  .וסידורו לדפוס

  :ז"אחרי פסח תשלשוב כתבתי  ו.הרבי לא עה לי על פרט זה

חשבו  כי,  ועד כעת מעו מלהדפיסן,מח צדקר הצ"ק אדמו" תשובות של כמה וכמה מצאים כת ידיתח
או , בקובץ יגדיל תורה האם כדאי שפרסמן, כיון שעד עתה לא יצאו לאור. י עצמושיצאו לאור בספר בפ

  .ציאו לאור בפי עצמושיותר כדאי להו

  :השיב לי:הרביו

  . ויתעסק בזה)וציא לאור בפי עצמוכדאי לה(

  .יק מתוך מכתב"המלים המוסגרות הודגשו בכתי

*  

  :ושאלתי, התחלתי להתעסק בזה

  :האם כדאי להוסיף

  .קי דיים צמח צדק מה שדפס בהוספות לפס)א

  . מה שדפס בהשמטות לשער המילואים)ב

  . ולא כללו בשער המילואים– קי דייםת שבפס" שו)ג

  .קי דיים ליקוטים שבסוף פס)ד

–יהם " כדי שכל היבמקום אחד–ל יבואו מסודרים לפי ע .  

  :השיב על כך הרבי

  .רק לציים

שבסוף המפתחות , וכך עשיתי
 הוספתי )262' ע(של הספר 

 ד"ת ופס"מפתחות לשו"
". שדפסו שלא במקומם

 שם ביארתי לי הגליוןובשו
הטעמים שיש כל כך הרבה 

  .שדפסו שלא במקומן תשובות

  :עוד שאלתי

  :האם כדאיגם 

להדפיס גם  )א
השייכים (השאלות 

  .)יםלתשובות הדפס

ראי  לערוך מ)ב
  .) ביגדיל תורהל דרך מה שעשיוע(וציוים לתשובות הדפסים מקומות 

  :הרביעל הראשון השיב לי 

  .אולי בעתיד

 במשך הזמן הדפסתי אותם בקובץ יגדיל ר כךואח, שבהערות שבסוף הספר צייתי לשאלות אלו, מה שעשיתי הוא
  .תורה



    ד" המילואים חשער – צדק צמח – עבודת הקודש  

  :בקשר לעריכת מראי מקומות וציוים השיבו

  .באם לא יקח זמן רב

, בפים הספר במקום השייך י שהכסתי מספרל ידע, שרק במקומות מועטים הוספתי הערות קצרות, וכך עשיתי
  .ובהערות שבסוף הספר רשמתי ההערה השייכת לה

*  

  :וכתבתי, והכסתי צילום,  מהספריימתי לערוך חלקבשלהי הקייץ ס

וכן , )בעמודים הגדולים" (ד" ח שער המילואיםמח צדקצ" צילום מהחומר המוכן לרף בזהמצו
  ).בעמודים הקטים(והערות להדפס כבר , מהמפתחות והערות לחלק זה

וגם כעת אי . ' עם תיקוים כוב ידמחמת קושי הקריאה בצילום מכת, מעתי עד עתה למסור אותם
  .מתצל על טיב הצילומים

עלי '  לחכות עד שיהיראה ליאלא ש; ולציים בסימים, ולהגיהם' אי עדיין צריך לעבור על ההערות כו
  .למוסרם לדפוס

והשיב על , ב ידכרך כת מסר עבורי עוד הרבי
  :מכתבי המצורף

  מהיר

 יום הולדת – ]שה[ה] אש[ר] רב[ע
פ התחלה "רצוי עכ, )מח צדקצ(

  .חשובה לאז

] רף[ לבוך המצו'כוכן להשוות 
  .]זה[ב

מסרתיו ו, השלמתי על פי כתב היד הוסף
 ואמם הספיקו לסדר חלק חשוב עד .לדפוס
  .אש השהלערב ר

התקבל מווארשא אוסף  אמם בשלהי תשרי
ב ובו גם מספר כרכי כת, 25בי יד קודשהכת

  ".צמח צדק"ת ה" שויד קודש

, לערוך את הספר מחדש שוב הוצרכתי
  .והספר הוכן רק לקראת חודש שבט

*  

  יחד,הכסתי את עלי ההגהה, בשלהי טבת
' חוב עם עלי ההגהה של הקובץ יגדיל תורה

  :ל זהכתב ע והרבי, יז

י "כדאי שהמערכת תכתוב לכל הר
 –ד והכוללים "דישיבות חב
קובץ יגדיל [ ל"שישתתפו בה

ע " בהוגע לשו– ובפרט ]תורה
] י[ושבפ, צ"ת הצ"ז ולשו"אדה
צ "ת הצ"יושלח להם שו – ]צמו[ע

  .26]תה[ע] ה[ז] אור[ל] ציאו[שהו

שאוסיף קטע בפתח דבר ,  הוסיף וכתבועוד
  ":צמח צדק"ת ה"לשו

                                             

והועברו , ב"ע משם לארה"צ "ר מוהריי"ק אדמו"כשיצל כ, ששארו בווארשא בעת מלחמת העולם השית 25
 .פרק ח ופרק יא" ספריית ליובאוויטש"כמסופר ב, לספריה בווארשא

  .ח כמובא לעיל פרק  26

והרבי , ל"בעין ה" ד והכוללים"י דישיבות חב" אל כבוד הר–" מערכת יגדיל תורה"גם הכתי מכתב מטעם 
  ).כדלעיל שם(הגיה אותו 



   ד"ח המילואים שער – צדק צמח –עבודת הקודש   עח

 

] צאה[ בעת ההו]אור[ל] ציאו[ לברר הסיבה שלא הו]תה[ע] ד[שלא עלה ע" בהקדמה ל"הת "בשו
] רא[או שזהו מהדו,  אז]אור[ל] ציא[ המו]די[י] ת[מפי שלא היו תח... צ בשת "ת דצ"דשו ]אור[ל
  .]ה[ז] ל[ לעיין בכ]יים[ד] ק[ס]ו[ועל הרב הפ .]ו[ב] צא[וכיו] מא[ק

   

  :וכתבתי, "פתח דבר"ה והכסתי את עלי ההגהה של, שבו הוספתי את הקטע האמור, הכתי פתח דבר

 שער –צמח צדק "והקדשה של ספר , פאקסימיליא, מפתח, שער, "הקדמה" עלי ההגהה של הרף בזהמצו
  )."הקדמה"עדיין לא תקבל אישור על ה" (ד"המילואים ח

ותרף בזהומצו, ים הספר כבר התחילו להדפיספכמה גליו .  

שעל (ואת השורה האחרוה של הקטע , עוד הפעם וגם בקטע האמור הגיה, "פתח דבר"הגיה את כל לשון ה הרבי
  . השמיט לגמרי)צא בו וכיורא קמאאם הוא מהדו, כאן הרב הפוסק דיים לעיין בדפס

  

  עד שפים,שוב הגיה אותו הרבי. והכסתי שוב את עלי הגהה המתוקים ,אלה תוקן על פי תיקוים" פתח דבר"ה
  .וכך דפס, אחרות באו לכאן

ל השיב"ועל מכתבי ה:  

  .להחזיר

כלומר שהמזכירות תחזיר לי כל 
  .כדי למסור לדפוס, זה

*  

 התחילו לסדר "בתחלת תש
 על ,ת הצמח צדק"מחדש את שו

לסדרם  ה של הרביהוראפי 
  :כתבתי אז. באותיות מרובעות

אולי , מרובעות באותיות  מחדשמח צדקהצ ת"את שו א לסדר"שליט ר"ק אדמו"כ בהתאם להוראת
  :ם כןכדאי א

בתוספת כוכב או , ועוד להדפיס במקומם את התשובות שדפסו בשער המילואים בקובץ יגדיל תורה )א
  '? וכור המילואיםמספר קטן ובתוספת לוח השוואה לשע

  ?ק"כתיף בעיקר אלו שמצאים כאן בגו,  לכתבי יד להשוות התשובות)ב

  ?בסוף כל כרך'  לערוך ולהדפיס מפתח עיים וכו)ג

  :על השאלה הראשוה, השיב והרבי

להדפיס (לא 
 כי יבלבל )במקומם
  .הלומדים

 השיב תעל השאלה השי
  :ועל השלישית השיב, לחיוב

מפתח (מספיק 
 אחד לכל )עיים
  .הכרכים

 .לושא הזה  חזרתי)קיב כדלקמן פרק  (ב"ורק אחרי שחזרתי מרוסיה בקיץ תש,  הדבר לפועלבאותה שעה לא בא
  .ד"ודפס בשלהי קיץ תש, הכתיו לדפוס



    יצחק לוי תורת – עבודת הקודש  

  תורת לוי יצחק  .ע
י הבחין בילקוט שמעו, וילהלם' יצחק שי' ת ר"הרה על ידי בעת עריכת הקטלוג, ט"באחד מימי חודש שבט תשל

 כת ובו מוח גם גליון חידושים על מס,ו של הרבי אבי–ק רבי לוי יצחק " הרהל הגליון בכתב יד קודשעם הגהות ע
  .שעדיין לא דפסו, גטין

  :רביהודעתי על כך ל

ק " ספר ילקוט שמעוי של אבי כרף בזהמצו
עם הגהותיו על הגליון , א"ר שליט"אדמו

, ייןשלא דפסו עד, )במקומות שהייר בולט(
,  גיטיןכתובו מוח גם גליון חדושים על מס

  .שלא דפסו עדיין

מצא על ידי התמים יצחק שרגא פייביש "ה ל
  .ת הקטלוגכדרך ערי, וילהלם' שי

  :השיבוהרבי 

  . ובהקדם]אור[ל] ציא[ להו– 'וכוח "ח ת"ות

   

 המסתיימים בתיבות ,מעוי מסתיים בהגהות לילקוט שטרסעל מה שהקו  העיר הרבי,כשהכסתי את עלי ההגהה
  : ושאלתי."שצריך ליירא בהם"

האם להדפיס ', כדי לסיים בדבר טוב וכו
ולשות ( גטין לבסוף כת למסדושיםהח

  .)הפתח דבר בהתאם

  :הדגיש את המלים והרבי

  . גטין לבסוףכתלמס' להדפיס החי

  :שהרבי הוסיף בו קטע, יחד עם עלי ההגהה מסרתי גם וסח פתח דבר

 היא –גטין ] כת[ה למסהרשימ
ההערות , עמודים' בייר בעל ד

 רשומות על –] מעוי[ש] קוט[ליל
דפוס ] מעוי[ש] קוט[גליון דהיל

  ...שת ... 

*  

באותו יום . דרושי רבותיו,  חבילת עלים פרדים הרבי לספריהמסר, א" תשמל המועד פסחבחו, כעבור שתיים
  :הודעתי

  .שעדיין לא דפס,  גיטיןל מסכתע" לוי יצחקתורת " השייך לטרס קורף בזהמצ

מצא היום "ה מסרו היום)אור ליום הולדתו(לבין הדפים ש .  

  :השיב והרבי

 ]אור[ל] ציאו[כדאי להו
 ]צמו[ע] י[בקוטרס בפ

 –ובהזדמות זו גם , ובזריזות
לוח התיקון שערכו 

חברי ( הקודמים ]פרים[לס
  .)ויברר אצלם? ועד השיחות

מביתו   שהביא הרבי–  ומכתב המלצהית דיןהודעת ב, תשובה: ועם עוד, יחד עם לוח התיקון, קוטרסכך דפס ה
  .בעת הכת הקוטרס לדפוס

*  

 חידושיו ובאוריו לפורים ב יד קודששבהם מצאו גם כת, ג מסרה לידי חבילת עלים פרדים"בשלהי שבט תשמ
  :הודעתי על כך. ולתהלים

  . שמסרו לאחרוה מחדר קדשובין הדברם'  הירף בזההמצו



   יצחק לוי תורת –עבודת הקודש   פ

 

  . האם למסרו להדפיס לכבוד הפורים

  :דגיש את המיליםה הרבי

  .למסרו להדפיס לכבוד הפורים

  :והוסיף

  .' וכו]קומות[מ] ראי[להוסיף בשולים מ. מהיר

 

 

 

 

 

 הרבי.  והכסתי את עלי ההגההראי מקומותהכתי מ
  :יףובפתח דבר הוס.  וציויםראי מקומותהגיה והוסיף מ

] ה[רשימה שתגלתה זבזה  ]אור[ל] ציאים[ומו
 בעיי ) שוים ובה א]ד[י] בי[ בחבילת כת]תה[ע

הרשימה . )כז, לה( פירוש בתהלים )ב. פורים
  .עמודים' היא בייר בן ד

  :ועוד כתב אלי

 להקדים )2,  לחלק לשיים)1היש סברא 
  !?המאוחר

  

  

  

  

כתב  אמם הרבי. ירוש בתהלים הפר כךבעיי פורים ואחסדרתי שבתחלה בא 
  :ל זהע

  ? ק"מה קודם בגכתי

   

  

  

  

  

  

  

". לקוטי לוי יצחק"כתבתי בתחלה , ובאשר לשמו של הקוטרס
  :תיקן והרבי

  תורת לוי יצחק

  :וכתב

 בשם הקודמים ]אור[ל] ציאו[ שהו]תה[ע] ה[ראיתי ז
  .תורת

, ושוה בו הסדר". תורת לוי יצחק"וכן דפס הקוטרס בשם 
  . הביאור בעיי פוריםר כך בתחלה הפירוש לתהלים ואחדפסש



    הקצרים ז"אדה מאמרי – עבודת הקודש  

  ז הקצרים"מאמרי אדה  .עא
  :מ" על ההוראה שקבלתי בשלהי חודש טבת תש)מו פרק (לעיל כבר סופר 

 ]אור[ל] צאה[ ההו– ]קן[הז] ר"מו[במסגרת דאד: בעתיד הקרוב'  דילי]ודש[הק] דת[בוגע לעבו. מהיר
ולשלימות . ))הוספות  שכסו בתיא ואין בהם–לבד (בצירוף אגרותיו ( הקצרים )תורות( יםדמאמר
  .ן"הק, הילמן, דיסקין, ירושלים במאה שערים בוה] אור[ל] ציאו[ שהו– יכלול בהם גם –העין 

] ר[התחלה ואח  בתור–וו "כמו ביכל הקטן דרא, ל" תורות הריבוי ביכל שבו ]אור[ל] ציא[ואולי להו
  . הוספות]פר[ס] ך[כ

uשהוא הי(ר אהרן חטריק "באותה שעה הורה אל ה '
שעריכת מאמרי , )ר הזקן"האחראי על עריכת דרושי אדמו

  : הוטלה עליהקצריםר הזקן "אדמו

 הקצריםדהמאמרים ותורות ] אור[ל] צאה[ההו
  .לוין' ב שי" למסור לההררשד–והשייך לזה 

אגרות בעל התיא וספר  ,תורות ואגרות שדפסו בספרים משת יואלה להכוו, ן"הק ,הילמן,  דיסקיןה שכתבמ
  .ן"הק

 דומה לכתב יד שהוא ,1007 ב ידכתהכווה ל, "וו"כמו ביכל הקטן דרא, ל"ביכל שבו ריבוי תורות ה" ה שכתבומ
  .)וקרא על שמו, וואלף ר אפרים"י הל ידשהובא בשעתו ע, מאוסף באברויסק( 94

  . ועודתולדות רבו הזקן רשומים בוו, ח"היד שהגיעו מווארשא בראשית שת תשל- מכתבי הוא אחד1007י "כת

וקשה לברר מתוכו  ,מח צדקר האמצעי והצ"ל כלולים גם דרושי אדמו" הב ידשבכת, על הפרט האחרון השבתי
  :שאלתי ובאשר להגדרת הדרושים הקצרים. על כל דרוש של מי הוא

 אחדשהוא פחות מעמוד  הייו כל דרוש, אם הדבר תלוי בכמות, "ריםדרושים קצ"לא תברר לי הגדרת 
  .) לברר זאתרך כלל אי אפשראך בד (או הכווה לדרושים שהם לפי פטרבורג, צא בזהבדפוס וכיו

כראה " [בתור התחלה, וו"כמו ביכל הקטן דרא, ל" תורות הריבוי ביכל שבו ציא לאורלהו: "ובעין
שיהם , שכראה, 94. שהוא כמו מס, א"ר שליט"ק אדמו"כ ימים אלו אצל 'שהי, 1007. הכווה למס

הרי הוא , ]ומביכלאך אלו שאבו הרבה הילמן וביכאווסקי, כתבו וקלטו על ידי אחד מחסידי קאפוסט
לברר מה , ויקח זמן לזהות כל אחד לפי מחברו,  ועודצמח צדק, ר האמצעי"מוכולל גם דרושים של אד

  .'דפס וכו

והם  ,ר האמצעי והצמח צדק" לאסוף גם את אגרות אדמו הרביהאגרות הורהאת כשהתחלתי לאסוף שאלא 
חזרתי לעריכת , קודש- האגרות רק אחרי שסיימתי את עריכת .)מז לעיל פרק כד(י עצמו הספיקו לכרך בפ

מה שכתבתי בושא לא קבלתי מעה על שוב , קודש- כיון שעברתי לעריכת האגרות ו.המאמרים הקצרים
לחזור לושא עריכת  ועמדתי, קודש- כשעמדתי בסיום עריכת האגרות, תמוז' אמם בח. המאמרים הקצרים
  : שובשאלתיאז , המאמרים הקצרים

לשפוט רק לפי  האם: אך לא אדע איך להגדירם, הקצרים ר הזקן"מובתחלה אמר לי להדפיס דרושי אד
ואם שפוט לפי ? צא בוללו בזה רק דרושים קצרים יותר מעמוד אחד בדפוס וכיוהייו שיוכ, הכמות

 מהם דפסו גם חדהרי בכל א, לך לאזיאהה ירושלים ואתבו, אותם הדרושים שדפסו במאה שערים
הייו שיוכללו בזה הדרושים שאמרו ,  לשפוט לפי האיכותואם. י ששה עמודים ויותרדרושים שהם ב
ל שולבו גם "ספרים ה'  מגכל אחדוכמעט ברור שב,  לברר דבר זהרך כלל אי אפשר הרי בד,לפי פטרבורג

  ...א"דרושים שאמרו לאחר שת תקס

הגיעו למסקה  ולא, מה וכמההתייעצתי עם כ.  לא זכיתי למעהת עתהולע, כבר שאלתי בזה כמה פעמים
  .ל לדפוס"איך לסדר דרושים ה דעאיי יו, וכעת שסיימתי לעשות שאר הדברים שהוטלו עלי. ברורה

  :התייחס לעובדה שעד עתה לא זכיתי למעה הרבי

  . ביכלאך]מה[וכ] מה[ככי ימים אלה יומסרו לו עוד 

  :ובעין הגדרת הדרושים הקצרים השיב

  .כי מי יכול להכריע באיכות, כפשוטו )לשפוט רק לפי הכמות(

  .ק מתוך מכתבי"המלים המוסגרות הודגשו בכתי

*  

  :)מז כדלעיל סוף פרק  (א"תשמ' בצום גדלי קודש כתב לי הרבי-אגרות' י שדפס הסאחר



   הקצרים ז"אדה מאמרי –עבודת הקודש   פב

 

 הקצרים ]קן[הז] ר"מו[ דמאמרי אד]אור[ל] צאה[ ומסוגל זיך ארייווארפען בההו]רמא[ג] ן[הזמ... 
  . ולברך על המוגמר בקרוב]וב[ט] ר[כמדובר מאז ולבש ,בכמות

  : כךשבתי עלהו

על הכתם  –וילהלם ' י שי"הר יחד עם –ואי עובד כעת , פחות או יותר –רשימת המאמרים כבר מוכה 
  . אך לא אוכל לתת על זה מועד מדויק.העריכה תקח ודאי כמה חדשים עבודה. לדפוס

 ל סדרואף שלא יודפסו המאמרים ע; דבר וסף שאי משתדל בו הוא סיון בירור תאריך המאמרים
  : חוץ לברר תאריכםכל מקוםמ, םהשי

  ).ב ואילך"ודפסים בספרי תקס( שאמרו לאחר פטרבורג שידועכדי לא להדפיס דרושים אלו ) א

  .כי זה מוסיף לפעמים בהבת המשך הדרושים) ב

  ).אהלי תורה" (הערות וביאורים"וכתבתי בזה סדרת מאמרים ב, בבירור זה השקעתי זמן רב

  .על ההתפתחויות, י דרבל, אודיע, ממשיכשיתקדמו הדברים באופן 

  :והוסיף" כמה חדשים עבודה"הרבי את המלים הדגיש , על הקטע הראשון

??!  

, שאי משתדל לברר את תאריכי המאמריםעל הקטע השי 
  :רביהעיר ה

כראה שהמעתיקים לא ( אם יוכל לברר גדולספק 
  .)כללדייקו בזה 

, "דר השיםשלא יודפסו המאמרים על ס"ומה שכתבתי 
  :השיב

] אמרי[ מ]ך[כ] ר[ פסוקי התורה אח]דר[ס] ל[ע
  .ב"ל וכיו"חז

*  

  :וכתבתי, ח דיווחתי על ההתקדמות"מ' בג

ב של " אל סדרע(ל ועיים " על מארז– הקצרים ר הזקן"מומאמרי אד של ראשוהסיימתי היום עריכה 
  . אחד'לערך ע, כל אחד מהם בממוצע,  מאמרים250-בסך הכל כ). הערכים

  :העריכה כוללת

  .רשימת הביכלאך שבהם עתק מאמר זה) א

  . אחדב ידלפחות לעוד כת, השוואת הוסח) ב

  .ל המובאים בהמאמר"רזמרי פסוקים ומא לראי מקומותמ) ג

, זהר ותפלה,  הפסוקיםל סדר המאמרים שעועוד שאר
  .ל"וילהלם תיקן רשימה מסודרת מכה' ק שיחיצ' שר

, יגדיל תורה לחדשים תשרי חשוןעדיין לא הכתי ה
ה לדחותו עד לסיום עריכת המאמרים "ובדעתי אי
  .הקצרים

  :השיב הרביו

 ומי שיש לו מה – ]ובות[ט] רות[ח על הבשו"ח ות"תו
  .'רוצה כו

] ה[ כדאי להכיס גם הדפס במא]פר[לשלימות הס
  .' וכובוה ירושלים, ]ערים[ש

זהר ,  פסוקים:הזכרתי את סדר המאמרים שבספרועל מה ש
  :והעיר" זהר" הדגיש את המלה', ותפלה וכו

  .ל"לכאורה שייך למחלקת מרז

  :הרביהשיב , הקצרים שבדעתי לדחות את עריכת היגדיל תורה עד לסיום עריכת המאמרים, תבתיועל מה שכ

  .דהשה 'הא שהמדובר בחוברת – ובפרט ,איו עין



     הזקןר"אדמו לספרי מפתח – עבודת הקודש  

  ר הזקן"מפתח לספרי אדמו  .עב
  :ט כסלו"חזרתי למאמרים עד י שוב לא, ת המאמרים הקצרים והכתי קובץ יגדיל תורהכיון שעזבתי את עריכ

לספרי רבו הזקן ולסיימם  לערוך מפתחות ,ח כסלו קרא הרב חדקוב למספר אברכים והודיעם בשם הרבי"בר
  .י כסלו-לקראת ט

  שלת הכרטיסים עריכשסיימו אתוכ, התמסרות מירביתשקידה ועשתה ב, עבודת עריכת המפתחות והזירוזים
לשלבם למפתח כללי אחד ,  שוצרו על ידי אשים שויםצורך לעבד את החומר שבכרטיסים' והי, המפתחות

  :כתבתי ,ולהכיו לדפוס

אי (במשך שבוע האחרון דחיו 
את עריכת ) וילהלם' י שי"והר

,  הקצריםר הזקן"מומאמרי אד
 להכין מפתח עיים ל מתע

  .ר הזקן"מו מאמרי אדפרימס

כעת שצריך לסדר לדפוס את 
, הערכים של כל הספרים ביחד

ל לעוד "האם לדחות עריכת ה
ל"כמה ימים כדי לסדר ה?  

  :והרבי השיב

  – בהגהת הפרופס היטב' ולהגי

 בכל' יתעסקו בזה וחבריהם שי
 בכל ]ה[ז] ם[הזריזות וביחד ע

  כאילו]ה[ז] רי[הדיוק וה
] ר"מו[אדעוסקים במאמרי 

 גם מפתח כיון שזהו – ]קן[הז
  פתיחת הדלתכפשוטו
  .ללימודם

  .צ"אזכיר עה

וכשסיימו את . בכל הכרך  החזירם למחרת בבוקר עם הגהות מרובות,כשהכסו את עלי ההגהה של המפתחות
על עריכת , על עבודתם"הקדשה עבור העוסקים בספר הזה  הורה להדפיס בסופה, )ט כסלו"לפי י(ההדפסה בזמן 
 ואף הורה לכתוב את שמות כל". ט כסלו" י–ד כסלו " בין ימי הגאולה יוצאה לאורוההו ...זריזות הספר ועל ה

במקומו בתוך , שמו הקדוש רשם אף את, כשכסו עלי ההגהה. ב"לפי סדר הא, המשתתפים בספר הזה ושם אמם
  .ב"הא

  המשך עריכת המאמרים הקצרים  .עג
  :ח שבט בישרתי"ובכ,  הקצריםןר הזק"מוט כסלו חזרתי לעריכת מאמרי אד"אחרי י

  ". הקצרים– ר הזקן"מומאמרי אד" פרשל הס'  וכוראי מקומותסיימו היום עריכה סופית של המ

  .ולא שאר לו אלא להשגיח על מלאכת ההדפסה וההגהה, ובזה סיימו עיקר העבודה בזה

  :שאל והרבי

  ?לערך' כמה ע

ובקשר להכות הדפוס 
  :הוסיף

ובכל הזריזות 
] ל[ עשלא(
,  הדיוק]שבון[ח

  .)כפשוט

   

  .א"ר תשמ"וכך דפס הספר במשך אד



   ח"דא מאמרי רשימת –עבודת הקודש   פד

 

  ח"רשימת מאמרי דא  .עד
  :הודעתי, כאשר סיימתי לערוך את המאמרים הקצרים, לערך באותה שעה

שבספריית  )ב יד קודשרובם כת( ב ידהמצאים בכת, ע"ש "ר מוהר" רשימת מאמרי אדמורף בזהמצו
התולדות ' ברשימה הדפסת בס תר ממאתיים מאמרים שלא רשמוברשימה זו יו. א"ר שליט"ק אדמו"כ

ב "ר מוהרש"מאדמו' בהמשך לרשימת מאמרי וכו רשימה זו היא. )סמו כאן בכוכב(ש "ר מוהר"אדמו
  .גריברג' פתלי שי' הת על ידי ל רשם"כל ה. לפי איזה חדשים  שמסרתי–ע "צ "ר מוהריי"ואדמו

  :השיב על זה והרבי

  .מהיר

] אור[ל] ציא[הול
 )3-1( ]ה[ז] ל[כ

 להכיס ובזריזות
 כל ]ן[כ] ם[ג

הדפס במפתחות 
 ]אור[ל] ציאו[שהו

 ]ה[פ] צוף[ר(כבר 
  .)ההערות

   

  :כלומר

ר "אדמו) 3. ע"ב "ר מוהרש"אדמו) 2. ע"ש "ר מוהר"אדמו) 1: להוציא לאור רשימת המאמרים של ) א
  .ע"צ "מוהריי

  . אחרי הדפסתן)על ידי הרבי (שוספו,  לרשימות הדפסותוהשלמות" רצוף פה ההערות") ב

אם אפשר , שאלתי על כך
לעכב לשבוע או שבועיים 

 במאמרים הכדי להשלימ
, הספקו עד עתה שלא

  :שיב ההרביו

לעכב לשבוע או (
ובלבד ) שבועיים

דבר ' שיהי
  .שלם

  .המילים המוסגרים הודגשו מתוך מכתבי

*  

מסר , בעת תקופת העריכה
  :וכתב,  עוד רשימותיעבור

להוסיף הרשומים 
] רף[בהמפתח המצו

באם אים ( ]זה[ב
] ר[אח. )ברשימתם

  . להחזירו לי]ך[כ

*  

  :כתבתי, בשלימות ע דפסה"צ "ר מוהריי"וראיתי שרשימת מאמרי אדמו, כשהתחלתי לערוך

  .הדפסת  לגבי רשימה–ע לא יתוסף אף מאמר אחד "צ "ר מוהריי"ברשימת מאמרי אדמו

  :השיב והרבי

 לא ]ה[ז] י[פ] ל[ע
 עתה ]אור[ל] ציא[להו

  .עד שיאזלו מן השוק

*  



    ח"דא מאמרי רשימת – עבודת הקודש  

 שעמדו בי הידבין כת. קדשו ולא על אלו שבהיכל,  שבספריהבי הידשאי עבדתי רק על כת, עוד בעיה היתה לי
. לאורצאה ותעכבה ההו, י"לדפוס בשת תש שהותחל להכיו, ד- ג" מאמרי תרמתב יד קודשבהיכל קדשו היה כ

  :ם כןכתבתי א

אולי . פרד  בדףרף בזהכמצו, ורובם שאר בספק,  מאמריםמה וכמהוספו כ, ד לערך-ג"במאמרי תרמ
  .כמה מהספיקות  יתבררול ידי זהשאפשר ע, ג שסידרו ממו בדפוס"כדאי שאשווה לבוך תרמ

  :השיב והרבי

- בוך מג]זה[ב] רף[מצו
ההוספות שתוספו (מד 
] אהצ[לאחרי ההו. )'כו
ל "ה] ל[כ] אור[ל

  .להחזירו לי

   

 שבה מאמרים מלוקטים , עבורי חבילה וספתמסר באותה תקופה
  :וכתב, רים"האדמו מכל

  לוין' ב שי"להררשד, מהיר

  'מאמרים הקצרים בהרשימות וכו' היש כולם בס

  

  

  

   

*  

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

, ומיד אחרי הדפסת הספר, הספר דפס בתחלת אייר
מסר אותם  הרבי. וספים ותהגיעו מאמרים ורשימ

  : וכתב,עבורי

  ',ל שי" להררשדב.מהיר

  ?הישם בהרשימה

   



   ח"דא מאמרי רשימת –עבודת הקודש   פו

 

  :כתב אליושוב 

אולי לצרף הוספה 
למפתח מאמרי 

] ל[ע(ש "המהר
] רף[המצו] י[פ
בטופס ] זה[ב

 ]ם[ושבעלי, שלי
  ).פרדים

  

*  

  

ציא באותה שעה הורה לי להו
קוטרס , ד סיון" לקראת ילאור

ר "אדמו ק"דרושי חתוה מכ
ח "לחתות בו הרה, ע"ש "מוהר
 ד סיון"בי, ה"מחם מעדל ע' וכו
  . ב"תרמ

  

  :ם כןשאלתי או

אולי להדפיס ההשמטות 
רשימת מאמרי "ל
בתור הוספה " ח"דא
  . דרושי חתוהטרסלקו

  :השיב והרבי

  !?מהי השייכות

   

 

 

  :עד אשר קבלתי פתקה. לאישור וציפיתי י עצמוד סיון הכתי את ההשמטות בגליון בפ"אחרי הדפסת המאמר בי

  כב סיון

  ?]תה[ע] ד[ע] אור[ל] צאה[מה מעכב ההו

  :השבתיו

  .ת"ותקותי שיודפס היום בעזהי, ציפיתי לאישור

  



    ר הזקן" אדמומאמרי 'לס הוספות – עבודת הקודש  

  ר הזקן"מאמרי אדמו' הוספות לס  .עה
, של דרושים מסר עבורי חבילה וספת,  הקצריםר הזקן"מו מאמרי אדפרשאחרי הדפסת הס, בפרק הקודםזכר 

הדפס "וכתב , חבילה וספת שמסר  מסופר עלמח לעיל פרק גם ".  מאמרים הקצריםפרהיש כולם בס"שאל ו
  :כך  עלוהשבתי". '?ב בהמאמרים הקצרים וכו"מהמצו

אחדים שעדיין  אם כי מצאים כאן מאמרים, המאמרים הקצרים שבביכלאך אלו כבר דפסו, רך כללבד
שאת המאמרים הקצרים שימצאו  ,ר הזקן"לאלו שמכיים את מאמרי אדמו, ומכבר הודעתי, פסולא ד
  . הארוכיםר הזקן"מוירשמו יחד עם מאמרי אד, מעתה

  :ומיד הטיל עליו מלאכה וספת, כראה קיבל את דברי

  .מהיר

 שבהקדםמהכון 
] ראי[יוסיפו מ

 המאמרים ]קומות[מ
 ]ה[ז] רך[ד] ל[ע(

 )ע" תק]ספר[שבס
' וכו ]ך[ ואתהל]פר[לס
 ]אור[ל] ציאו[שהו

קודם שתוספו 
 ]ד[י] בי[הכת

] ל[ לכ–' בהספרי
 שכבר ]פר[ לצרפו לס)2. ]ה[ז] די[י] ל[לעכב התועלת שע לא )1 בכדי ]צמו[ע] י[בפ בעלון ]חד[וא] חד[א
  .]אור[ל] ציאו[הו

 רשימת )2. מקומות וציוים  מראי)1גם ויתוספו בו , א"דפס ביסן תשמ, ע" תק– ר הזקן"מוהספר מאמרי אד
  .מטוסוב' שי אליהו' ת ר"הרה על ידי ערכו. ב יד הכתראה מקוםמאמרים ומ

וזוהי ההוראה להוסיף עתה  . לא דפסו בה ציוים אלו,ז שדפסו בתקופה הקודמת"אמם ספרי מאמרי אדה
'  כשתהי–כדי לצרפו להספר , בפי עצמוולהדפיסו בקוטרס , ציוים אלו גם לספרים שדפסו בתקופה הקודמת

  .הדפסה וספת

  :השיב והרבי ,סידור ובאורי הזהר, ת"לקו, אם הכווה גם לספרים תורה אור, ם כןשאלתי א

  . ועוד חזון למועד]צמו[ע] י[עין בפ

  

  

  

  

  

  :השיב והרבי, שאלתי איזה פרטים באופן עריכת ההוספהגם 

] ראי[יצרפו המ]ש[כוותי שכ
 ]רך[ד] ל[ ע–'  וכו]תקומו[מ

 ]פר[ס('  יהי–ע " תק]פר[שבס
] ציאו[אלו שהו( )'אתהלך כו

 )'הא בפעם פה ]אור[ל
] קומות[מ] ראי[במ" מצויידים"
  .ע" תק]פר[ ס]רך[ד] ל[ע' וכו

   

  

  :וכששאלתי פעם וספת השיב

  .ע" תק]פר[ כבס)]עמים[פ] מה[וכ(הדגשתי 
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' אולידורט ויצחק שי'  שידוד' ת ר"התחלקתי בעבודה הזאת עם הרה
 מאמרי פרהוספות לס"בשלהי חודש תמוז הכסתי את עלי ההגהה ל .וילהלם

  :תן תאריך על הפתח דבר הרבי, "ל"פ ז"הר  החות– ר הזקן"מואד

  .ח מחם אב"ק ור"מוצש

  

  

  :והוסיף

  .יצליחם'  וה]אור[ל] צאה[לזרז ההו. מהיר

   

  

אתהלך  – ר הזקן"מו מאמרי אדפרעסק בעריכת ההוספות לסעדיין וילהלם ' י שי"והר, שסיימו אותואחרי 
  :שאלתי, לאזיא

  .גמר הספר עבורו או להשאיר את, צאה לאורלזרז ההו כדי –כדאי לחלק את השאר ביי וביו אם ה

  :השיב והרבי

להשאיר את גמר הספר (
בשיטה '  שיהי)עבורו

  .לזרזווכדאי ', אחידה וכו

  

*  

ר "ק אדמו"מהדרושים שאמר כ ר האמצעי"ק אדמו"הם החות מכ, ל"ה" לך לאזיאאתה"הדרושים שבספר 
ועתקו על ידו בכרך מיוחד המתחיל , ליב ממוהילוב' ר על ידי ר כךדרושים אלו הוגהו אח. הזקן בתקופת לאזיא

  שיצאוכפי, שבו בא חלק מהחות אלו, 1161ק " הגיע לספריה כתיר כךאח". לאזיא אתהלך"וקרא , אתהלך
  .ר האמצעי"ק אדמו"מעטו של כ

 על ,את הספר הזה  אם להדפיס מחדשר הזקן"מוי העוסקים בעריכת מאמרי אדל ידע מ שאל הרבי"בשת תשד
  :אז כתבתי. סכים להצעתםה והרבי, ל" ה1161ק "כתיפי 

 ר"ק אדמו"מגוכתי "אתהלך לאזיא"א בקשר להדפסת מאמרי "ר שליט"ק אדמו"מסרו לי דברי כ
  :ואפרט הדברים, ולא תבררה לי הכווה בזה; האמצעי

להדפיס את שתי  אין מקום, לכאורה... ר האמצעי "מאמרי אתהלך לאזיא הם הם החות אדמו
  .מאהליבווער ליב' כי אין בייהם אלא תיקוי הלשון של ר, הוסחאות

שהגיעו לידיו  ם אלו במאמרי–ר האמצעי "להדפיס רק את וסח אדמו, לכאורה, כך גם אין מקום
בשם ' וק, ולאו דוקא בסדר זה ,ק כולל לאו דוקא מאמרים אלה"כיון שהביכל שבגוכתי, ק"בגוכתי

  .לאזיא  ולא אתהלך) התחלתול שםע( ]"מרים[א] וטי[ה בלק"להבין ההג"

 כיון שהביכל, עתה בוסח שדפס עד,  אתהלך לאזיאפרלהדפיס מחדש את הס, לכאורה, גם אין מקום
  .ליב מאהליווער' י רל ידבתיקוי הלשון שע ומה מקום להדפיסו שוב... שממו דפס הוא משובש מאד 

  :והוסיף, תיקן את תחלת דברי הרבי

 מעה )מסרו לי(
ר "ק אדמו"כ(

א בקשר "שליט
להדפסת מאמרי 

 )"אתהלך לאזיא"
] ך[כן שהמצב ומכיו
  .]ך[וכ

  .'ס וכו ידפי ובמילא לא–לגמרי המצב שכותבו אחר 
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  ע"ש "ר מוהר"ת אדמו"שו  .עו
ק "קובץ תשובות של כשבו , 1041ק "ובהם גם כתי, ק רבותיו מווארשא"ח הגיע אוסף כתי"בשלהי תשרי תשל

  .ע"ש "ר מוהר"אדמו

  : לרביוכתבתי, ח" לחודש טבת תשלצא לאורשי, בחוברת טז של הקובץ יגדיל תורהרציתי לפרסמם 

כולל שאלות ותשובות , ל"לחדש טבת הבע) טז( יגדיל תורה חוברת ד עלי ההגהה של קובץרפים בזהמצו
  .ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"הוד כ

  :והרבי השיב

איו מן הכבוד כלל 
 בקובץ ]אור[ל] ציא[להו

', המיוחד גם לחסידים וכו
 ]צמו[ע] י[בפ] ם[א] י[כ
] ר"מו[דאד ]רך[ד] ל[ע

ולצרף גם '  וכו]עי[האמצ
  .הדפס מאז בגלה

והכתי קוטרס שאלות הזדרזתי 
, ע"ש "ר מוהר"ותשובות אדמו

התשובה שכבר דפסה  צירפתי אתו
והכסתי , בעבר בקובץ יגדיל תורה

עם צילום  יחד, שוב את עלי ההגהה
 בעין קיום הפשות ב יד קדשוכת

רות הדפס באג(קודם בואם לגוף 
  :וכתבתי, )קלה' צלומו שם עת ו,ד  שלו אגרתקודש

  .ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"לי ההגהה של ספר שאלות ותשובות כ ערפים בזהמצו

  :ש"ר מוהר"ת אדמו"הוספות לשו' ב

אולי יש מקום ', אלא בלול מחקירה וכו, אף שאין זה גלה(קיום פשות קודם בואם לגוף , סימן טו) א
 ).לצרפו לכאן

גם . ב חלק"כי ע, א סתייםואולי מעולם ל. וההמשך חסר, רק חלק( שלא לבות בית על קבר – הוספות) ב
  ").בו הספק בכור"ומיהו , ר עדיין בקבר של מי המדובררלא תב

  :והרבי השיב על כך

  .ב"להראי הבוך שממו עתק המצו

 

 

  :על ההוספה הראשוה כתבו

 ציוים )?דמעתיק? ]דק[צ] מח[דהצ( ]ד[י] ב[הכת
 ]ה[ז] ל[כ,  הסגון]ליון[הג] לי[בשו] קומות[מ] ראי[ומ
] לקא[ס] א[ ומאין הק]דק[צ] מח[ במאמרי הצרגילכ
  !?)ש"ר מוהר"אדמו( שזה ]עתך[ד

  :הוספה השית כתבועל ה

  .לצרפו
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בעין ל "ביאור העל האמור ב, עוד העיר והוסיף סימן שאלה
  ".ק"ש באגה"ס לא ידע כלל מתהו כמ"הפרד", הפשות

  :כתבתיו, שי הביכלאךהכסתי מיד את 

וכן זה , וך שממו עתקו התשובות הברף בזהמצו
  . בעין הפשותבהשבו התשו

ראי גם הציוים ומ, כמדומי שהכתב שוה בשיהם
  . מצאים בשיהםמקומות בשולי הגליון

כתבתי, ל"ובקשר לסימן שאלה ה:  

ירת ס לא ידע מתהו ומשב"הפרד "ה שכתב שםמ
,  לווילאר הזקן"מווה לאגרת אד הכושר לומרהאם אפ, "ק"ש באגה" ומעין הבירורים כמהכלים
  ?רף בזהכמצו

  .ר הזקן אגרת ב"מהדורה החדשה של אגרות קודש אדמוהדפס בוהכווה ל 

*  

ה "במכתב שכתבתי להרב חדקוב ע. באותה שעה לא קבלתי מעה
  :וכתבתי, את הושא  הזכרתי,בחודש יסן

' ומסופקי אולי הי, עדיין לא קבלתי אישור להדפסתה
 .כיה לדפוס בצורה אחרת מזה שהכתישא רצוי

 יום – בקשר לתפארת שבתפארת –התעוררתי לזה עתה (
  ).ש" מהרר"ק אדמו"הולדת של כ

  :ל זהכתב ע והרבי ,הרב חדקוב מסר את מכתבי לרבי

 חלקם העתק )פ"עכ(כי זהו חידוש גדול וקרוב לומר ש
שאתפה ואוכל לעיין  ומחכה אי, ]דק[צ] מח[ת הצ"משו

)ין כמו–ראה מצד הזריזות שלו כי כמוסר לדפוס כל ע  
  .)!!שהוא

*  

פרסם את , מ"שת תשתחלת ב, שתיים וכעבור, יהושע מודשיין לא ידע מהמעה שקבלתי' ת ר"ידידי הרה
ח כסלו"השיב לי בכוהוא , לו על כך אחרי ההדפסה הערתי. קלב' עמ" מגדל עז"ל בספרו "הביאור ה:  

ל "ראה אצלי את התשובה ה]  אולידורט משהדוד' ר[ם "אד, פש הבהמיתין ש בע"בעין תשובת מהר
 ל דברוממו שמעתי לראשוה ע ,העמודים היו כבר מעומדיםשדהייו כ, כשהיא כבר מוכה להדפוס

ואם היית כותב לי ... וגם לא אמר לי שזו היתה שלילה מוחלטת , א"ר שליט"מוהספיקות שעורר אד
  .א הייתי מדפיסה כמובן של,בדבר הזה

*  

בשעה שערכתי את 
קודש של - האגרות
, ע"ש "ר מוהר"אדמו

 א"בתחלת קיץ תשמ
  .מחק את האפשרות הזאת והרבי, הזכרתי את האפשרות לצרף גם את התשובות ,)מח לעיל פרק כד(

*  

ע דן בו "ש "ר מוהר"אדמו ק"א שגם כבוש, ח הרב יוסף תומרקין"ב הגיעה לידיו תשובת הגה"בקיץ תשמ
כשכתבתי . )ש אגרת ב"ר מוהר"ובאגרות קודש אדמו, עא מח סימן' דפסה בקובץ יגדיל תורה חוב(בתשובותיו 

  :ע"ש "ר מוהר"ת אדמו" הזכרתי שוב את שו, לרביל כךע

ק "יוחס לכ שב ידתכבקובץ , ישה תשובה ארוכה, גם באותו זמן, וכראה, לאותו רב, באותו ושא
שספק הוא אם , על קובץ זה'  דעתו הקה פעמיםא הביע כמ"ר שליט"ק אדמו"וכ. ע"ש "ר מוהר"אדמו

  .ע"ש "ר מוהר"ק אדמו" כבותהן תשו

  :ועדיין לא עלה בידיו להבין את מקום הספק בזה,  כמה שיםזכבר עברו מא

ר " אדמוב יד קודשכתף  גואמרו בפשיטות שראה להיות', ל שי"גם הרח, מי שראה את הקובץ) א
  .ע"ש "מוהר
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וכמה מקטעים אלו דפסו , "ל"ר ז"כתבי רביו הגאון אאמו"פעמים מרובות מצוטטות בו קטעים מ) ב
  ".צמח צדק"ת "בשו

  : על כךהשיבו

שספק הוא אם הן (
ר "ק אדמו" כבותתשו
או שהעתיק ) ע"ש "מוהר
  .אביו ]ד[י] יב[מכת

] ל[מעולם לא שמע ע
ר "ק אדמו"כ(ת " שו]בר[ד

] ל[ לבד ע)ע"ש "מוהר
  .' תרגולי כו]בר[ד

הספק לא מי ) עיקר(
 מי ]ם[א] י[כ, הכותב
  .המחבר

וכמה מקטעים אלו (
צמח "ת "דפסו בשו

  .'הא מחזק הסברא וזה") צדק

  .ק מתוך מכתבי"המלים המוסגרות הודגשו בכתי

עדיף לדחות את , וכל זמן שלא בדק אותו, שהרבי מחפש זמן לעיין ולבדוק את הושא, ותוכן המעה הוא
  .בקש' אפילו אם הוא רק באופן של דחי, המסקא הזאת בכמה אופים

ובאגרות קודש , ז' ב ע' הכווה לתשובה שדפסה בקובץ יגדיל תורה חוב, "' תרגולי כול דברע"ומה שכתב 
  .ם שאין עליהם מסורתתרגוליאודות ה ,ש אגרת ו"ר מוהר"אדמו

*  

  :וכתבתי, ו"תשמתמוז ' בושא חזרתי ל

את , בתור ספח, האם להוסיף בכרך האחרון, 27ע"ב "ר מוהרש"קודש אדמו- בקשר לעריכת אגרות
רק דפסו ביגדיל תורה , קודש- שלא כתבו בתור מכתבים ולא כללו באגרות,  ותשובות שלוקי דייםהפס

  ). מקוואות ועודבות בהלכותהתשו,  פסחכות הלקי דייםכמו הפס(

ויוכלל , "ע"ב "שרר מוה"ק אדמו"שאלות ותשובות כ "י עצמו בקוטרס בפציא לאוראו אולי כדאי להו
  .בו גם התשובות שכבר דפסו באגרות קודש שלו

ר "ק אדמו"בכתי ת"את השו', באיזו צורה שתהי, האם כדאי לפרסם, ת רבותיו"כיון שאי דן בשו) ב
 )ג. ע"ב "ר מוהרש"אדמו ק"ת כ"יחד עם שו,  בספר כולל) ב.י עצמו בפטרס בקו)א: ע"ש "מוהר

  .ביגדיל תורה

ת "גם על שו (השיב הרביו
וגם על , ע"ב "ר מוהרש"אדמו
  :)ע"ש "ר מוהר"ת אדמו"שו

להוסיף בכרך (
 לאחר זמןו, )האחרון

 ]אור[ל] ציא[להו(
] י[בקוטרס בפ

  .)]צמו[ע

   

  .ולאחר זמן להוציאם לאור בקוטרס בפי עצמו, דשספר אגרות קוסוף והייו שבתחלה יודפסו ב

ודחתה , שלו בתוך כרך אגרות קודש ע"ש "ר מוהר" של אדמואמם התלבטתי אם להדפיס מיד את התשובות
  .הדפסתו

*  
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  : כתבתי לרביח" אייר תשמ'הב

, ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"שאלות ותשובות מאת כ" ספר ציא לאורלפי כשה וחצי שאלתי אם כדאי להו
תיים אכלול את תשובות שבי, והיה המעה, "ע"צ " מוהרייר"ק אדמו"ע וכ"ב "ר מוהרש"ק אדמו"כ
האם כדאי לערוך . ל" בהצעה העסוקובמשך הזמן ל, ב בסדרת אגרות קודש שלו"ר מוהרש"ק אדמו"כ

  ?ספר כזה עתה

  :ט"ק לך תשמ"ביום ועששוב כתבתי בזה ו, לא קבלתי מעה על זה

 לא ת עתהולע, א בתחלת חודש אייר העבר"ר שליט"ק אדמו"ה קטע ממה שכתבתי אל כמועתק בז
  .קבלתי מעה עליו

  :השיב והרבי

כשיתקבץ חומר רב 
  .בכמותגם 

   

כך דחה הדבר עד יסן 
שאז כתבתי, ג"תש:  

להדפיס בסופן  א"ר שליט"ק אדמו"ע הורה כ"ב "ר מוהרש"ק אדמו"קודש של כ- אגרותציאו לאורכשהו
  .ע"ש "ר מוהר"התשובות של אדמו האם גם בספר שלפיו כדאי להדפיס בסופו את. ם התשובות שלוג

  .ע"ש "ר מוהר"אדמו קודש-וכך דפסו תשובותיו בספר אגרות. עע ראשו הקדוש להסכמה והרבי

  זיו אריה  .עז
ק האמיל "בוב אבדליב זי' ארי ת רבי"י שו"אודות כת מ לוין אל הרבי"מ כתבו ממוסד הרי"ב תמוז תש"בכ

, מכיים אותו לדפוסו, מרוסיה לפי כחמש שיםהיד - את כתבהוציא  הרב צבי ברושטייןאשר, ודוויסק
  .ומבקשים ברכה ועידוד

  :כתב על המכתב הרבי

  .)'ספרי(לוין ' ב שי"להראות להררשד

   

  :כתבתי על כך

לק לקח ח, שלדבריו, מודשיין' י שי"אי חושב אולי לשלוח העתק להר
  .בהעריכה פעיל

  :השיב והרבי

  .לא מתאים כמובן

  :עוד כתבתי למחרת

  :ראיתי להוסיף, ש אתמול"בהמשך למ

הוא כתב לי שלדעתו , שהוא גם עזר בעריכתו, זיו אריה' שפסקה הדפסת הס, י מודשיין"כשודע לר
השבתי שלדעתי אך . ובקשי להציע זאת למערכת אוצר החסידים, ת"י קהל ידקיימת אפשרות שיודפס ע

  .ו"כדאי שיומסר החומר למערכת יגדיל תורה בירות

  .ומסר עבורי העתק, שלח להם מכתב עידוד הרבי. לא קבלתי מעה על זה



    ביחובסקי א"רחה כתבי – עבודת הקודש  

  א ביחובסקי"כתבי הרח  .עח
רשימת , בצירוף ראשי פרקים מתולדותיו ,א ביחובסקי"להכין לדפוס את כתבי הרח א הורה לי הרבי"בקיץ תשמ
  . ספריו ועוד

ביקש שיומחל לו אם בסוף ימיו , י לעיל פרק ראה ( ע"ב "ר מוהרש"ק אדמו"א ביחובסקי חלק על כ"הרחכיון ש
 לא  הספר שעל שער,ולכן הורה, ת"לא רצה שהספר יצא לאור בשם הוצאת ספרים קה, )על העגמת פש שגרם

  ".א ביחובסקי"י הועד להדפסת כתבי הרחיוצא לאור על יד"אלא יאמר בו , ת"חותמת קה' תהי

  :כתבתי, קבלתי את החומר ועייתי בוכש

של תיא וסף עם ) מאגליה(לפי איזה שים הגיע צילום , א ביחובסקי לתיא"בעין הגהות הרח
כמצוין ',  וכוראי מקומותשמדפיס ממו בהתיא עם מ, חיטריק' א שי"הצילום מצא אצל הר, הגהותיו
  .ורף בזההמצ" פתח דבר"בצילום ה

שגם , או לאידך; גם את ההגהות של אותו תיא" א ביחובסקי"כתבי הרח"האם להדפיס בספר 
  ? להדפיסם שםל מתחיטריק ע' א שי" למסור להר–ק "שמסר ביום ועש, ההשמטות מההגהות שבתיא

  :והרבי השיב

  .יאפ מקופ" עכ]ה[ז] ל[ לעבור ע]רמא[ג] ן[הזמ' לעכב הגמר עד שיהי

ולא  ( לאורהורה הרבי להוציאושאז , "כך התעכבה ההדפסה עד קיץ תש
  .)כללו בו הגהותיו לתיא

  

  

  ב"ו ח" תרל–תורת שמואל   .עט
וכדי .  שוחאטה"ע עמואל' ת ר" הרהל ידיע,  וציויםראי מקומותבתוספת מ, ב ערך חלק מספר זה"בשת תשמ

  .השי  שאכין את החלק,וב הרב חדקל ידיע  מסר הרבי,צאה לאורלזרז את ההו

' חיים שלום דובער שי' ח ר"הרה שאותם ערך, ע"ב "ר מוהרש"ק בו אדמו"ממאמרי שה זו יש גם החות כ
, כשצטויתי לקחת חלק בעריכת הספר. )י עצמובכרך בפ, )החות מאמרי השים הבאות יחד עם( ליפסקר
  :שאלתי

האם כדאי להדפיס 
חות הל בתור "ה
ף מרי גוהוספה למא

 כתב יד קודש
 ...ש "ר מוהר"אדמו

ואולי כדאי להדפיס 
החות כל שה 
בתור הוספה 

ף כתב יד למאמרי גו
  .משה זו ש"ר מוהר" אדמוקודש

  .וכך דפס, השיב בשיהם לחיוב הרבי

*  

לתקן בו את  הרבה הרבי, כשכס הפתח דבר
  :ח דברתהלקוי שבפ והתרעם על הסגון, הסגון

חבר " בשוק ישכרו ]וף[ס] ף[סואולי 
  ". דבר מתוקן]דו[י] ת[שיוציא מתח
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  ר הזקן"ספרי ההלכה של אדמו  .פ
 פרקהמעות שב (בלתי רגילה  בצורהצאה לאורוזירז את ההו, ות יוצאת מהכלליהתעי לספר הזה הראה הרבי

י שהוכפל בו כי אור ליום השליש, מודשיין' תשורה מחגיגת הבר מצוה של מחם מעדל שיחי"בגם דפסו , זה
  ).82-90עמודים , "ח"תשס, ב כסלו"טו, טוב

לא התייחס לתוכן  הרבי. בושא אחר ,מודשיין' י שי"מ הזכרתי את ידידי הר"בתשרי תשד בפתקה שכתבתי לרבי
  :רק כתב, כתיבתי

 אמר שיםלפי כמה 
שמתחיל להתעסק בוגע 

] ר"מו[ אד]רוך[ע] לחן[לשו
 שעשה ]רך[ד] ל[ע( ]קן[הז
] מה[ וארך כ–לתיא  וגעב
והיו צריכים ,  שים]מה[וכ

' לזרזו ובדברים חריפים וכו
  .)'וכו

 באם גם בוגע –יברר ) 2
 תכיתו ]רוך[ע] לחן[לשו
 ]ים[וש] מים[י] רך[לאו

] יכף[תיתחילו בזה , טובות
המתעסקים  ]ד[ומי
'  בהספרי]זה[ב] צא[בכיו
לאחר '  באופן שיהי– דכאן

 ]מש[מ] על[הכריכה בפו
ומה , מ"יסן תשד א"לי

  .טוב לפורים

אחרי . ב"ויצא לאור בשת תשמ ל"שערך ה"  תיא– ביבליוגרפיות –ד "תורת חב"הוא הספר " בוגע לתיא"
רצה שיצא  והרבי, הביבליוגרפיות לספרי ההלכה של רבו הזקן שדפסה הביבליוגרפיה לתיא התחיל לערוך את

  .מ"א יסן תשד"לקראת י דפוסבלאור 

  :ה תשרי" בכשהשיב לי, כתבתי על כך למודשיין

 מהדורות ל דבר ספר עא"ר שליט"מוק אד"שבו מועתקים דברי כ, תשרי' היום קבלתי מכתבך מיום ח
  :והרי תיאור המצב לאשורו, ע"השו

ק "יסוד הוראת כ-על(ע "דורות השוה המפרוואלף בדבר עריכת ס' מ שי"לפי למעלה משה פיתי לרמ )א
ובצעתיה במסגרת , גשתי לעבודה...  מהדורות התיא יחד עם ההוראה לספר, לפי שים מספרש "אד

  ).ת את שכר עבודתי" לקהךכדי לחסו(דהכא " מפעל הביבליוגרפיא"

- והשלחן, כת ההיןלוח וסדר בר, למוד תורהלפי כשה בערך סיימתי את רישום מהדורות הלכות ת) ב
 מתהל העין ,ת שלא לחצתי עליהםמומח, ל לשם בדיקה ואישור"במפעל המאז מוחים היירות . ערוך

  .עד כה בעצלתיים

, כ"דהייו עד שת תש, ל"כוותי לרישום הדרש למפעל ה" שוםיסיימתי הר"באמרי לעיל כי ) ג
ד איה "ולע, ד עבודת רישום וליטושואך דרשת ממי ע. ת פרטים ודקדוקים מסויימיםטמובהש
  .מרובה

 גבם כרצום ת תוכל לעמוד על"והוצאת קה, ד"חב-ה מלאכת ההדפסה בכפר"תבצע אי זאת הפעם ת)ד
 שמשכו את העבודה בהתאם ,דפוס בירושלים- מהדורות התיא שעבדתי עם בתיפרלא כבס(וכיכלתם 

  ).לסדר העדיפויות שלהם

י גם אתה לא תמע ובוודא, א"ר שליט"מוק אד"ת שיסייעי להשלים העבודה כרצון כ"תקוותי להשי
  ).כאשר עשית במהדורות התיא( בעת אזדקק לך לעמוד לימיי לסייעי ,טובך ממי

, שלא לחצתי עליהםומחמת  (ל"על סעיף ב ה,  הסעיפים הזכריםל פיהשיב ע והרבי,  הכסתיו,כשקבלתי מכתבו
  :)מתהל העין עד כה בעצלתיים

  .]ה[ז] ל[ הדבר שעוררתי ע]ה[ז] רי[ ה)1

  :)כ"עד שת תש (ל"ל סעיף ג הוע

, ]תה[ע] ד[ולכן כדאי להשלים ע, )או בהוספות ברורות( צילום ]אות[ היו בטח רק הוצ]ה[ז] ר[ לאח)2
  . רבות]רישות[וד] ירות[כיון שלא תדרש חק
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  ):ובהשמטת פרטים(ועל המשך הסעיף 

 רק ]היות[ל] שר[ בהשמטה אפ)3
] רי[ ה– וכל חסרון )כשמה(חסרון 

  .חסרון ]ה[ז

ת "תקוותי להשי (ל"ועל הקטע האחרון ה
  :)שיסייעי

4(אבל הבחירה , ודאיד הסיוע " לפע
  . בידו–

 כדאי שתתוסף –לשלימות העין 
כדי שלא , קצרה(בסופו רשימה 

 ]פרים[ דס)]אור[ל] צאה[לעכב ההו
] רוך[ע] לחן[ בשו]רו[וט] לו[דשק
] מה[כ] חת[א] ל[וע, ]קן[הז] ר"מו[אד
  .דעיקרם בזה – ]מה[וכ

  :טבת כתבתי' בו

  :ע" רשימת דפוסי השול דברמודשיין כותב לי בין השאר ע' י שי"במכתב שקבלתי היום מר

וכשתוגמר , איי יודע איך להגדיר זאת במלים ובכמויות, לחן ערוךבעין ההתקדמות ברישום השו
יין לא שחרר לי את והאמת שמפעל הביבליוגרפיה עד. הכתיבה אוכל לדווח על התקדמות וההדפסה

. תקותי שתוך שבוע או עשרה ימים אקבלם. ועתה הם מעתיקים אותם במכות כתיבה', הדפים וכו
  . קבצים שברשותכםמה וכמהובדאי אזדקק לכ, לחן ערוךביתיים אי רושם הביאורים לשו

  :על זהלי והרבי כתב 

פיעוח ) שלום דובער לוין(אולי יודיעי 
ל"ה?  

  

  :ועיתי

וסמך ,  את ההתקדמותליכי אי בקשתיו שיכתוב ,  הדבריםל כךפיעח כ מודשיין לא' י שי" שרהטעם
  :ואפרש הדברים; שאבין את תוכן העין

ולאחר שהמומחים , שהם משלמים לו עבור העבודה, "מפעל הביבליוגרפיה"את הרשימה עשה עבור 
  . לכרטיסיה שלהםכסת הרשימה, שבהם בודקים את עבודתו ומאשרים את הכתוב בו

כשיגמרו . עתה הם מעתיקים אותה במכות כתיבה. ל לפי כשה"מסר את הרשימה למפעל ה מודשיין
  .ולמסרו לדפוס, שיפוצים אחרוים, ואז יוכל לעבור עליו, יתו גם למודשיין טופס אחד, להעתיקה

פרים סריכת רשימת הוכן בע, ביתיים הוא עוסק בבירור כמה פרטים שבשעתו שארו אצלו בספק
  .ר הזקן"לחן ערוך אדמושמבארים את דברי שו

  :והרבי השיב לי

  .ח" ות]קבל[ת

  : שובח שבט כתבתי"בער

היום  מסרתי"' מודשיין במכתב מיום א' י שי" כותב לי הר,ר הזקן"לחן ערוך אדמובקשר לדפוסי שו
ה טובה בשע

 70-  כומוצלחת
דפים לסידור 

  ".ד"בכפר חב

  :זהל כתב ע הרבי

  .דפים... מתוך 

   

  :השבתי

,  עמודים אלו70
בצירוף 
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הם קרוב , הצילומים השייכים להם
כחצי מכל  שהוא,  עמודים200-ל

  .הספר

  :למחרת הפורים כתב אלי הרבי

  .מהיר

 ]פר[ הס]בר[ד] ל[ עכדרושהמזרז 
, ]קן[הז] ר"מו[ אד]רוך[ע] לחן[דשו

  .'החג כו יום דלפי'  לחראלוכבר 

  :כתבתי על זה

גם השתדלתי .  במשך כל ימי החורף– ר הזקן"ל דבר הספר דשולחן ערוך אדמובודאי הי מזרז כדרוש ע
  .לברר עבורו הדברים ששאלי ולשלוח לו הצילומים שביקש

, המצב לפועל. ' בדפוס מתרחבת היריעה בהוספות והערות וכופרשעם סידור הס, תוכן תשובותיו הה
  . עדיין לא מעומדאך, שרוב הספר כבר סודר בדפוס

  :השיב והרבי

  .מהיר

'  כן יהי)חשש( שכתבי שפשוט
לא ,  חדשים]מה[וכ] מה[לפי כ

] יד[להגיד העת" הייתה כדי
לעשות  בשביל ]ם[א] י[כ, "]בוא[ל

  .]בוא[ל] יד[כן לעת'  יהישלא

  :שוב כתבתי

 ואמר שהספר, ןר הזק"לחן ערוך אדמו דשופרמודשיין בקשר להשלמת הס' י שי"הרעם דברתי היום 
לא )  והצזורהל דבר המראי מקומותלל הבירורים עוכ(אך המבוא ; א יסן"עצמו עומד להיות מוכן לי
  . לספרר זמןא יצורף לאחווהמב, ולכן מציע שהספר יודפס מיד. יספיק גם עד סוף חודש יסן

  :השיב והרבי

האם חל , ת"של קה" גדרו"תלוי ב
 ל דחבר איו"חז] אמר[ת מ"על קה

 דבר שאיו ]דו[י] ת[מוציא מתח
  .מתוקן

  

לזרזו , ושוב הורה לי הרבי על ידי המזכירות
  :וכתבתי, שוב ושוב

 ...א יסן"צריך להיות הספר כרוך לפי י, מה' שיהי, מודשיין ואמרתי לו' י שי"טלפתי עתה לר

שעדיין ,  יכס בו מבואשלא) א: א יסן הוא" כרוך לפי יפרהס' שהאפשרות היחידה שיהי:  השיבל זהוע
לא יכסו בו המחקרים בקשר לשיויי ) ב. לא סיים
לא יכסו בו ) ג. שעדיין לא סיים, הצזור

ראי מקומות שעל המחקרים בקשר למחברי המ
שיקח חופש לשבוע ) ד. שעדיין לא סיים, הגליון

, )ת"שיקבל תשלום מקה(מעבודתו בספריה 
שבוע וישאר , ויסיים עריכה הסופית וההגהה

  . לאחר שיצא לגמרי מידיו–להדפסה וכריכה 

  :השיבהרבי ו

  .מהיר

 בשלימותל "ה] ל[כ'  יהיבחודש יסןפ "באם עכ
  .להסכים על ההארכה הזו  בלית ברירה–

*  
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  :כתבתיא יסן "בערב י

  .א יסן"אל אם לתת התאריך יווש, מודשיין' י שי"ששולח הר" פתח דבר" וסח השער והרף בזהמצו

  .ואולי יגיע לכאן צילום במשך היום, כולו כבר מוכן על לוחות ההדפסההספר 

על פי ההארכה , ותקותו לסיים במשך חודש יסן, שיכלול את המבוא,  חוץ מהגליון הראשוןל זהכ
  .שיתה לו

אעתיק בזה , ליתר פרטים
  :יסן' קטע ממכתבו מח

בעוד שעות ספורות יוגמר 
ה העימוד של הספר "אי

 דהייו בלי )' עמ162(
  .המבוא

זה לי כמעט כשבוע שאי 
עובד בבית הדפוס יומם 

אי לן בכפר , ולילה ממש
 המיוסעתי ירושל, ד"חב

  .שבת- רק ליום ששי

  :השיב והרבי

 השתתפות ]זה[ב] פתר[מצו
  בהוצאות הזירוז$ 100

 – )א יסן"לתת התאריך י(
לסיים (אקוה שזה יבטיח 
 על פי, במשך חודש יסן

שאז [, תה לוהארכה שי
,  הגליון הראשון]יודפס

  .)שיכלול את המבוא

  .צ"אזכיר עה

  .100$ ולמעה היה מצורף שטר של. ק מתוך מכתבי"המלים המוסגרות הודגשו בכתי

ציוה עלי לצלצל לו כל יום ולשאול על  הרבי. בצורה יוצאת מהרגיל, יִד  על יָ –לזרזו  מאז ואילך התחיל הרבי
  .ד שהספר דפס בפועל ממשכך ע; ההתקדות ולדווח

  :ח יסן כתבתי"בכ

הריי מזרזו כל כמה , מודשיין' י שי"בקשר לר
י " הרל ידיוע, מכתבים, ימים בטלפוים

בפעם . שמצא עתה בירושלים' וילהלם שי
, ק"האחרוה דברתי אתו שלשום במוצש

  :והשיב

את זה סיים , )' ע262( הספר םבקשר לפי) א
והדבר יצא מתחת , יסןא "איזה ימים לפי י

ד על "ת בכפר חב"הוא מזרז את ההלת קה. ידו
, ]גם אי כתבתי להם פעמיים- [ההדפסה לפועל 

  .אך בפועל אין לו שום קשר לזה

כל פרק שהוא מסיים הוא : בקשר למבוא) ב
אם , על השאלה שלי. מוסר מיד לסדרו בדפוס

  .אי משתדל: השיב, מושלם לסוף יסן' יהי

  : כתב אלי הרבי,ח אייר"רבע, ולמחרת

  .מהיר

מודשיין ' י שי" את הרר"לזרז"הצעתי 
 ולא ח אייר"ער –עתה , מתחיל מהתחלת יסן

  !?]ה[ז] בר[ד] ל[הודיעי מאומה ע
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  :וכתבתי, שלא הבהרתי עצמי די הצורך, ראה לי לפי השאלות' פעם אחת הי

  :והריי לפרט, כראה חלה כאן איזו אי הבה

זה הוא סע ' ביום א]. יסן[' מודשיין בח' י שי"ויצא מידי הר, ד" סודר ודפס בכפר חבפים הספר) א
שיודפס בגליון , וסידור לוח התיקון, על מת להגיה הטבלאות לפי שעלה על הפרעס, ד"שוב לכפר חב

  .ולכן עדיין לא דפס גליון האחרון, ) עמודים8שכולל (האחרון 

כדי שלא לעכב ההדפסה על ידי ). לא הלך לעבודה בספריה(ת וכותב המבוא יסן ואילך הוא יושב בבי' מח
  .כל פרק מסר לדפוס מיד שגמר לכתוב, הוא מסר להדפיס המבוא בירושלים, ד"סיעה לכפר חב

  .והוא יושב וכותב, אתמול אמר ששארו לו עוד עמודים אחדים לכתוב

שהוא ' ועתה אשתו תי, היום טלפתי
  .' להגיה וכומצא בבית הדפוס

  :אייר'  בוהשיב והרבי

!" ?הבההאי "" בירור"לאחרי 
ו אייר"מהו המצב בוא, ל"שבה?  

   

  

על מיד דיווחתי  ו.שהמבוא מסודר בדפוס והוא מגיהו עתה, שהשיב לי, י מודשיין"לרעל כך הודעתי באותו יום 
  :המצב בהוה

  :וזהו תוכן דבריו, מודשיין' י שי"דברתי עתה עם הר

ולכן קשה לו לדעת בדיוק , עלי ההגהה הם באותיות של מחשב. א מסודר בדפוס והוא מגיהו עתההמבו
 הוא לא חוזר לעבודתו.  עמודים100- אך הוא משער שזה יארך קרוב ל, כמה עמודים יארך המבוא

  . ישלח מיד צילום של עלי ההגהה–באם הוא רצוי . ועובד כל היום על המבוא עד שיודפס, בספריה

יחד , ויודפס בגליון האחרון', והוא רק יתקן וכו, לפים הספר',  מסר לאחרים לסדר מפתח שמות וכוהוא
  .עם ההשמטות ולוח התיקון

' ו"הדגיש את התאריך  הרבי
  :השיבו, שבמכתבי" אייר

 )'הכותב שי(הזוכר 
' שכתב לי שבאלול הי
  .גמור הכל לבד המבוא

' בטח יטלפו ביום א
  .]עם[הפ] ד[עו

  

  :הוצאה של לוח ברכות ההין וכתב לי  אייר מסר הרבי'בכ

" החדשות". אייר' כ
כמה פעמים '? מ שי"מהרי
  ?עוררו

] כת[כמדומה לוח בר
ין[הזה[ב] רף[המצו] ה[ – 

 ]פר[שוה מהמובא בס
  ' שי]ודשיין[ מי"דהר
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  : כתבתיב אייר"בכ

, וואלף דיבר עם המדפיס' מ שי"הר
ולמסור  םשהבטיח לסיים היום התיקוי

אך . מודשיין לבדיקה אחרוה' י שי"לר
  .יסתיים כראה מחר. עדיין לא סיים

  :השיב והרבי

  .]מש[מ] על[הבפול מחר ובטח ישאל

   

  

  

  :ז אייר דיווחתי"בכ

מחר ביום , העימוד היום עשו: והשיב, על ממשוואלף ושאלתיו מתי יודפס בפו' מ שי"דברתי כעת עם הר
  .על ממשה יודפס בפו"בע' מחרתיים ביום ה ו,ה הפלטות"יעשו בע' ד

  :השיב והרבי

על ? והשילוח לכאן? והכריכה? הכל
 התעוררות ]היות[ל] ריכה[כל פרט צ
] ריך[צ' בעין שהי , דוקאמעבר לים

 ]שה[ה] אש[ לרגמור ]היות[ל
  !?העבר

   

וילהלם ' י שי"באותה שעה ביקר הר
 ובקשתיו לעזור בזירז הההגהה, ק"הרבא

  .וההדפסה

  :ק דיווחתי"ביום ועש

, וילהלם' י שי"דברתי כעת עם הר
ק ישתדלו "ובמוצש, ק"שם עובדים על הספר עד הש ,יהושע עדיין בדפוס. שחזר עתה לביתו מהדפוס

  .לסיים

  .ל"הבע' ביום ג, דפס, ראה שהוא יוכל להספיק להביאו אתו לכאן י וילהלם"לדברי הר

  :השיב והרבי

 ]צון[ ר]י[ויה. ח על ההודעה"ת
  .ל" כ]מש[מ] על[שיבוא בפו

  

*  

  

  :ובאותו יותר כתבתי לרבי,  חלקותצלום הביא אתו, ק"י וילהלם מארה"כשחזר הר

ב צילום המבוא "מצו
 הספר על והשלמת

, ר הזקן"ע אדמו"שו
 על ידי שהובא זה עתה

  .וילהלם' י שי"הר

  :והרבי השיב

] ה[כי ז, להחזיר. ח"ות
 ]פר[ הס]קבל[ ת]עתה

  ).י כרוךבלת(
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  :כתב אלי, אחר שהרבי עיין בספר

  .לוין' ב שי"להררשד, מהיר

] מה[כ] בר[ד] ל[ ע)בהמבוא(איו מוזכר 
 , פים ומסביב– )?(סוכה'  עלים להל]מה[וכ

  . כדאי להזכירו–' שאפילו איו ודאי וכו

] ל[ב עתֵ כָ  הקרוב כדאי שיִ ]ורה[ת] דיל[ביג
  .' כו]ריא[וט] לא[ ספר זה הערכה ושק]בר[ד

   

שבמבוא דן אודות ההשלמות שכתבו , כוות הדברים
 העיר שכדאי להזכיר ל זהוע .לשלחן ערוך רבו הזקן
שדפסו בהוספות ,  סוכהכותגם את ההשלמות להל

  .ועוד קי דיים צמח צדקלפס

ת "מסרתי הדבר להרה, לא וטריאובאשר להערכה ושק
לא הערכה ושק שכתב דברי, אולידורט' דוד שי' ר

ודפסו בקובץ יגדיל תורה חוברת סא ,  בדבריווטריא
מודשיין בעצמו כתב כמה ' שי י"וגם הר. סימן קה
  .ודפסו שם סימן קו, השלמות

*  

ובסוף החלק , )פה לקמן פרק כד(ה הכתי לדפוס את ההדפסה החדשה של שלחן ערוך רביו הזקן "בשת תשמ
  :וכתבתי אז לרבי, י מודשיין"ל של הר" על פי הספר ה–שימת הדפוסים האחרון דפסה ר

שעומדים להיות דפסים בהוספות , "ר הזקן"ע אדמו"רשימת דפוסי שו" עלי ההגהה של רף בזהמצו
  .ר הזקן"ע אדמו"וכן רשימת ספרים המבארים והמלקטים דברי שו, ר הזקן"ע אדמו"לשו

דשיין ש"כל העתק מספרו של מו ים וכו', ילתום מטההח על ידי 'עם איזה תיקו.  

וכן לא עתקו משם צילומי , שאין שייכות לרשימת הדפוסים, לא עתקו משם ההערות הביבליוגרפיות
  .השערים של כל הדפוסים

*  

  :י מודשיין"ה כתב לי הר"ח תשמ"ג מ"בכ

ובמשך כמה זמן , ע"י ר האמצע"ק אדמו" שי מאמרים מכציא לאורלפי כמה שים קבלתי אישור לה
, א"ר שליט"ק אדמו"אשתקד הבאתי דוגמא לכ... עוים על פי כמה וכמה כתבי יד ה ויספו "ערכתי את ד

ואין אי יודע האם מחמת שהייתי באותם ימים מצווה ועומד . ציאו לאורוהפעם לא תקבל האישור להו
  .ר זמן כלילאו שמא מחמת שעב, ר"ע אדמו"של שו'  הביבליוגרפיציא לאורלהו

ציאו ט הוא שעת הכושר להו"שמא חודש כסלו הבעל, ל"ממך אם תוכל לברר העין ה לפיכך שואל אי
  . של מאמר זהצאה לאוראו שמא יטל עלי למשוך ידי מההו, לאור

  :וכתבתי, הכסתי את מכתבו

  .מודשיין' י שי" מכתב שקבלתי היום מהררף בזהמצו

  :והרבי הדגיש במכתבו את המילים

  .ל"שעת הכושר להו

  .ק"ת ארה"וכן דפס אז הקוטרס על ידי קה
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  לחן ערוך הערות לש–פסקי פרי מגדים   .פא
 וכתב, שפריגר מספר ספרים'  שימחם מעדל' ת ר"מ הביא הרה"ח תשד"מט "יב

  :אודותם לרבי

והם היו , 'ודה להת,  במוטריאלת הכסתרשום כאן הספרים שמצאתי בבי
וקבלתי רשות , ד לאוואוט" הרא– א"ר שליט"מוק אד" של כ–ברשותו של זקו 

 לא תמא מס,על כמה מהם יש איזה הגהות. א"ר שליט"ק אדמו"למוסרם לכ
  .וצייתי גם אותם לקמן אחר רשימת הספרים. ומספק לא יצאו, כולם ממו

  .א"ר שליט"מוק אד"ספרן ספריית כ', לוין שיחיב "ר שד"הספרים מסרתי לה

  :השיב והרבי

  .ל"למסור לו רשימה ה) ב לוין"ר שד"הספרים מסרתי לה(

  .]ורה[ת] יל[באם מתאים להדפיסם ביגד) הערות(

  

, אור עולם על חכמת הטבע (ל" שאיו מאוסף ה,על אחד מהספרים
  : כתב)ב"ווארשא תר

  .להראי

   

*  

 ב ידחיבורים קטים בכתעוד כמה בספריה  יש הבוסף לספרים אל
  :ד לאוואוט"מוהרא

  .ת"לקוטים דיים ומחודשים מפרי מגדים ומכמה ספרים ושו) א

  .ובסופו כמה תשובות שלו, י ערוכין להקל החפוש"פסקי פרי מגדים מסודרים עפ) ב

  .ו"תר-ח"לוח השוואה בין חדשי החמה וחדשי הלבה לשים תקס) ג

מתואר בקובץ יגדיל תורה חוברת כג כ( אך מעולם לא גמר,  לפי שים רבות,מכל אלו התחילו להכין ספר לדפוס
  .)ל"ה ששם דפסו התשובות שבקובץ, 6הערה 

  : לרביקריסקי' י שי"ה הודיע הר"טבת תשמ' בג

. ביגדיל תורה  שדפסו לאחרוה,ל" מכתבי מחבר הרף בזהמצו. התחילו כבר להדפיס הספר קב קי
  ?הכון להדפיסם כהוספה להקב קי

  : לוהשיב והרבי

רז  לזַ טוב יותר
' ב שי"הררשד(

] ציא[ שיו)לוין
 את ספרו ]אור[ל
] ל[ ולצרף כ)*(

ים  ל וגם"ההציו
 ]ליון[הג] ל[שע

דספרים שהיו 
ברשותו 

המצאים (
  .)'בספרי

] קדמת[ובה
  .' יצייו שדפס כו– דקב קי ]אור[ל] ציאים[המו

גמ, שכבר התחילו לסדרו בדפוס, ל"הכוכב האמור מרמז לספר ה רומעולם לא.  

*  
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כשהכסתי את ההוספה להקדמת 
וכתבתי על החיבור , ל לקב קי"המו

חלקי שלחן ' הערות לד" השי שהם
  :הורה לפרט, "ערוך

  .לכל חלק

 –אמת שזוהי טרחא הכי גדולה 
] ירות[ כדאית המס]את[ז] ל[בכ
  . ולפעח]ש[פ

  .מ"ד וחו"יו, ח" חלקים או–ע "הערות לשו:  כתבתיל פי זהוע

*  

  

זה חשבתי לכלול בתחלה רק את בספר ה
 ובהערה צייתי, י"ע הב"הערותיו לשו
ר הזקן כבר דפסו "ע אדמו"שהערותיו לשו
 הוצאת ר הזקן"מוע אד"בהוספות לשו

  .ואילך ד"תשכ

 להוסיף הרביהורה , כשהכסתי הפתח דבר
  :גם

  .ר הזקן"ע אדמו" לשויוהערות) ג

  

*  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

,  את הפתח דברהגיההרבי 
  :יו התאריךותן על

] אש[ר(טו בשבט 
 לפרי ]שה[ה

  ).מגדים

פסקי "שם הספר מתאים ל
  ".פרי מגדים
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*  

פסקי פרי "בתחלת החיבור 
הוסיף המחבר מפתחות " מגדים

מגדים  לקיצורי פסקי הפרי
המפתחות כתבו . שבתוך הספר

בצורה תמציתית ולא מובת 
הסתפקתי בהערה  .לפום ריהטא

 מהו לפרש, קצרה בשולי הגליון
  .מפתח זה

אחרי שכבר דפס הספר העיר 
  :על הערה זו הרבי

  הבולט אגב ריהטא

מוכרח להוסיף דוגמא 
 ]פרים[ ברוב הסכרגיל(

  .הכתוב כאן  יביו]ו[ב] צא[כיו] ם[אד] י[שאז גם ב, )עתה

  

  : דוגמה של הערך הראשוןם כןהוספתי א

  אבר מן החי. א

  .עיין רגל אוז

, ופרשתי שהכווה היא
 זה הוא לקמן שערך

  .כא' בפים הספר ע

,  לא הסתפק בזההרבי
  :כתב שובו

) אבר מן החי(
וכתוב בערכו 

, "עיין רגל אוז"
 ]רוש[הפי

דתיבות אלו 
ג אם "אשר צע

 מתאים אפילו
פורים "ל

  ".תורה

כיון שכבר דפס 
 יבאר היכול –

  .ותיובפרט ]צמו[ע] י[פ בעלה בפ" עכ– בפשטותלכתוב 

  :ל זהכתבתי ע

לכן . ויקשה לבארו ,ד כתב שלא בשיטה אחידה"כי לע, הסיבות שלא פירטתי בפירוש הדבריםאחת מ
עדיין ישארו איזה , גם כאן שפירשתי

  .פרטים בלתי מובים

  :השיב והרבי

לקוראי  להודיע ]ריך[צ] ה[ז] ל[הרי כ
  . דפסהספר שבשבילם

   

,  כתבתי הערה לבאר הדבר בפרטיותלכן
עלה  בדפס , ההערההגיה ואישר את וכשהרבי

  . בסוף הספרדבק ו,בודד
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  שערי תשובה  .פב
מ הוספתי לו "בתחלת שת תשד, כשדפס הספר שערי תשובה

 בכמה פרטים לא ברורים ,ודתי בהערות, רשימת דפוסי הספר
וצייתי לכמה ספרים , שבהוצאות הראשוות של הספר

  :כתב הרבי, כשהכסתי את עלי ההגהה .ביבליוגרפים

] צא[עלי עין וכיו והזכרת ]ריא[וט] לא[ השקשכלפשוט 
, ]עי[האמצ] ר"מו[ דאד]פר[ לא יודפסו ביחד עם הס]ו[ב
ביגדיל ' ל במכ" וה,המוכרחת רק המסקא ]ם[א] י[כ

  .תורה

   

  

  

  

  

  

  : אם כןשאלתי

, שראה שדפסה בקאפוסט, בקשר להוצאה שיה
מודשיין ' י שי"האריך בזה ר... ב זאת לכאורה אי אפשר לכתו; מחמת שהאותיות ראות כדפוס קאפוס

  .ע"ושאר בצ, בספרו

ל ולהודיע ע, ל"אולי רק לציין לדבריו של מודשיין ה, כיון שכל השקלא וטריא לא דפסה בזה, ועל כן
  .רף בזהכפי המצו,  חותם הביקורת של הרב דקאפוסטדבר

  :השיב והרבי

אין מקום להזכרת 
 ביבליוגרפיא ]פרי[ס

 – בזה ]ריא[טו] לא[ולשק
]] ר"מו[ אד]פר[בס

  !]עי[האמצ

בהשער : וירשום רק
אבל , "שקלאוו"זכר 

חותם הביקורת הוא 
  .דקאפוסטמהרב 

, ]ריא[וט] לא[שקהוכל 
באם כבר ברורה אצלו 

] יל[ידפיסה ביגד, פ"עכ
  .]ורה[ת

  

שברשימת הדפוסים , וכן עשיתי
וכתבתי מאמר מקיף , קיצרתי
  .ברת ט סימן פב בקובץ יגדיל תורה חו,בושא



    אברהם אשל – עבודת הקודש  

  אשל אברהם  .פג
הקטלוג כבר היה מוכן . ע" צ"ר מוהריי"קודש אדמו- מ סיימתי את עריכת הכרך העשירי של אגרות"בתמוז תשד

 במה ם כןושאלתי א ,הספרים שצטויתי לערוך אותם כבר היו מוכים, אז
  :והראשוה, השיב שלושה הצעות הרבי. להתעסק הלאה

 של ]אור[ל] צאה[ההו] בר[ד] ל[ ע–א "לדבר עם הרב בלויא שליט
  .)דלא בחסידות( ]ד[י] יב[הכת

   

  :הוראה זו באה בהמשך להוראה וספת בשה קודמת

מאשל אברהם מהדורא  חלק, ד מבוטשאטש"בחוברת  של הקובץ יגדיל תורה סימן ה הדפסתי חידושי מוהרא
  :הרבי כשהכסתי את עלי ההגהה העיר. שעדיין לא דפס, תליתאה

 – כתבו כפשטותבאם 
 ]ורה[ת] ושי[יש מחד
,  כדי ספר]ש[דבוטשאט
] אור[ל] ציאו[יש להו

 – ]צמו[ע] י[בפ] פר[בס
כיון . ]זה[ב] רף[המצו

שכבר סדר לא יוציאו 
אלא שיוסיף הערה 

 ]אור[ל] ציאוהו[שיו
  .' כו]צמו[ע] י[כל בפבי

   

  :ל הגליוןוכן כתבתי בתחלת המבוא שבקובץ  בשו

  .פר בפי עצמו בס–וציאו לאור במשך הזמן בשלימותו תקותיו לה

  .ההוצאה לאורל דבר העריכה ולדבר עם הרב בלויא ע, מ"תוכן המעה בתמוז תשדגם וזהו 

  :ד תמוז דיווחתי על זה"למחרת בכ

ציאם להו  המעוין)דלא בחסידות( בי יד של הכתל דבר ההוצאה לאורא ע"דברתי עם הרב בלויא שליט
של ראשוים  צאה לאור והשיב שהוא מתעסק וטרוד בהו. שאלתי על חדושי הבוטשאטשערובעיקר, לאור

  . ולא של אחרוים,)שאין בספריה(

*  

  . מעולם לא התגשמה– י עצמו בפפר את חדושי הבוטשאטשער בסציא לאורהתוכית להו

כדי שידפיסוהו , היד- כתבתצלום עם בקשה שאמסור להם את, "שלחן ערוך השלם"אחר כך פתה אלי מערכת 
, הוחלט למסרו להם, ואחר העיון וההתייעצות. על מהדורותיו, הדפס" אשל אברהם"יחד עם , בסוף השלחן ערוך

  .הדפיסו ממו בסוף כל כרךו

דר את השלישית לס  ההצעהואודות. קב לקמן פרק יסופר , עת וקטלוגים- להחליף כתבי, אודות ההצעה השיה[
  .]פח לקמן פרק  –כרטיסי ספר החסידים 



   ת"מהדוב יוה כפי –עבודת הקודש   קו

 

  ת"כפי יוה מהדוב  .פד
כתבתי ו, בתערוכה הקודמת למכרז בקרתי. )w & .m .c.של חברת (ה היתה מכירה פומבית "בתחלת כסלו תשמ

  :בין השאר, לרבי

ראה שהם של  מצורת ההגהות. הגליוןל עם הגהות מרובות ע,  כפי יוהב יד הספרבספריה כאן ישו כת
  .ע מפאו"הרמ שהיא תקופת המחבר, ס"בסופו רשיון הצזור משת ש. המחבר בעצמו

 וגם ל הגלילוןע גם הוא עם הגהות מרובות של המחבר,  כפי יוהפר וסף של הסב ידבמכרז יומכר כת
  .)20,000$-מקוים לקבל תמורתו כ(ס "הוא ברשיון הצזור משת ש

הגיהו שוב  ,ולאחר שהעתיקו הסופר מחדש, מחבר הגיה את הספר כמה פעמיםהר העיון ראה שלאח
  .המחבר

של המחבר  ואילו ההגהות,  הסופר שבספריה ובוסח הדפסתב יד המכר כללו בכתב ידההגהות שבכ
 רא בתראומהדו ,רא קמאהייו שהדפס הוא מהדו; לא כסו לוסח הדפס'  שבספריתב הידשבכ

המצא בספריה עדיין לא 
  .דפס

  :השיב הרבי

 כדאי ]ה[ז] י[פ] ל[ע
בעיבוד ( ]אור[ל] ציאו[להו

  . במשך הזמן)המתאים

   

*  

שדפסה בקובץ יגדיל תורה  שהכין סקירה כללית, אולידורט' דוד שי' ת ר"התחלתי במסירת העבודה להרה
  .חוברת סב סימן יח

  :וכתבתי, הכסתי את עלי ההגהה

, אולידורט' דוד שי' ח ר"רההמסרתי לעריכה ל,  שבספריהב ידמכת, י יוה מהדורא בתראאת הספר כפ
  .'ליהם וכו]א[ לציין ל מתשהוא קורא בטוב כתב איטלקי ומצוי אצל ספר קבלה ע

  .הדפס עתה" יגדיל תורה"שיודפס ב, וביתיים הכין סקירה כללית, היד-הוא כבר עבר על חלק מכתב

  :שהמאמר כתב, וכתב ,בתיקוי לשון וטעיות דפוס, להגיהו  הרבההרבי

 בסגון הדורש ביאור
  .)תיולא לכולם הער(

  .להחליף

שבוסף לתיקוים , כלומר
ד דברים ויש ע, שציין אליהם

שלא העיר , הדורשים ביאור
 ואשר לכן כדאי, עליהם הרבי

  :"להחליף"

   

  :ל זהע כתב והרבי" קריסטיס"במאמר זכרה החברה שארגה את המכירה הפומבית 

  .להחליף בסימן אחר

   

  :ולכן דפסה שם החברה

.w & .m .c  

*  



    ת" מהדוביוה יכפ – עבודת הקודש  

  :וכשהכסתי את עלי ההגהה כתב הרבי, יוסף אביבי בחוברת סד סימן ו'  הוסיף לדברים האלו רר כךאח

  ?כמדובר מאז,  שבכאן]ד[י] ב[ כת]י[פ] ל[ ע]פר[ הס]אור[ל] ציא[המו

  

  :על כך השבתי

מכתיבה (חלק גדול הימו כבר עתק  – רא בתרא מכתב ידעריכת הספר כפי יוה מהדובאשר ל
תעוררו כמה , אך בדבר עריכת הציוים וההשוואות אליו .אולידורט' דוד שי' ת ר"הרה על ידי )איטלקית
  :של אביבי  לאחר מאמרו–ספיקות 

,  ליקוטים" מהם הוא תקחדא, ספריםשבו חילקו לכמה , הוא מציין לעריכה רביעית של הספר כפי יוה
אם הוא העתק , ל"ובהם מצוין אצל כל קטע אם הוא העתק מכתבי האריז ,בי ידשיש ממו שי כת

  ...סרוג או מה שהוא כתב בעצמו י"מכתבי הר

הרי זוהי מלאכה מרובה להשיג את , ל" הבי הידשיש להשוות לפי ההדפסה לכת, אם אמם כן הוא
  . להשוות אליהםר זההמפוזרות בכמה וכמה ספריות בעולם ולאח תבי הידצילומי כ

הזה בקובץ יגדיל תורה חוברת סה  וכתבתי אז עוד מאמר בושא, וכראה שקיבל הדברים, לא השיב על זה הרבי
  .סימן סו



   הזקן רבו ערוך שלחן –עבודת הקודש   קח

 

  שלחן ערוך רבו הזקן  .פה
  :כתבתי אז לרבי. את שלחן ערוך רבו הזקןמחדש ה עמדו להדפיס "בשלהי חורף תשמ

  :אולי כדאי להוסיף, ר הזקן הדפס עתה"ע אדמו"קשר לשוב

שיודפס על  שלכאורה מתאים יותר,  וציויםפר מראי מקומותסהדפס עד עתה ב, ע"וח התיקון לשו ל)א
  .ר הזקן"לחן ערוך אדמואתר בסוף כל כרך משו

  ...כתב יד]ל[ ר הזקן"לחן ערוך אדמושולא דפס לוח השוואה " ביגדיל תורה חי)ב

  .הוספות שאלתי אם כדאי להוסיפן עוד כמהו

  :הדגיש את המלה הרבי

  .להוסיף

לוח "ובמה שכתבתי 
  :הוסיף ,"ע"התיקון לשו

] רכת[וב
ין[הה[.  

  :וד הוסיף וכתבוע

 ]ה[ז] י[פ] ל[וע
יש להדפיס 

 ]ן[כ] ם[ג
] כת[בר
ין[העם ( ]ה
] ראי[המ
  .)]קומות[מ

לא זכורה לי השתלשלות 
בשעתו אולם , הדברים

א הובה אצלו כוותו ל
שהרי המראי , הקדושה

, מקומות לברכת ההין
בעריכתו של הרב לוי 

דפסו , ה ביסטריצקי"ע
בכרך שלם בשת 

ולא בתוך , ח"תשל
הסדרה של שלחן רביו 

ראי מ"כמו הו ;הזקן
 לכל "מקומות וציוים

שלחן ערוך דפסו ה
ולא , בכרך בפי עצמו
  .בתוך הסדרה הזאת

 אז ולכן לא דפסו
המראי מקומות לברכת 

  .התיקון רק לוח, ההין

תמוז ' אמם אחרי ג
מצאו בהיכל , ד"תש

קדשו המראי מקומות 
ב יד קדשו של מועתק בכת,  רבי שיאור זלמן מרדכי שיאורסאהן מזיטאמיר החסידמאת הגאון, לברכת ההין

ושם בפתח . "סדר ברכת ההין.  לסעודהסדר טילת ידים"בשם , ט"ודפסו בשת תש. ועם איזה הערות, הרבי
  .ו התחיל הרבי בהכתו לדפוס" איך שכבר בשת תש,דבר מסופר

' אלא שבאותה שעה לא הי; מסתבר שרצוו הקדושה היתה להדפיס מראי מקומות אלו בסדרת השולחן ערוך
  .ולא הובה אצליו כוותו הקדושה בזה, ידוע לו חיבור זו

*  



     הזקןרבו ערוך שלחן – עבודת הקודש  

  :םבאותה פתקה כתבתי ג

שראים להיות כוים  תיקוים אלו, ל לוח התיקון אחד"אולי כדאי לברר מכל ה, כדי להקל על המעיין
)כון, לדפוס ראשון הוא השוואה, בחלקו, ל"שגם לוח התיקון הראשון הי)שלא תמיד הוא האך .  ותוכ

  .ע המקווה"יוכל להיות מוכן לעת הדפסת השו  שלא,זה דורש עבודה מרובה

  :השיב והרבי

  .]אור[ל] צאה[ לא לעכב ההו]ן[ם כ[א

*  

כדלעיל , בקובץ יגדיל תורה  שדפסוב ידכת על פי היו גם ההשלמות, בין ההוספות ששאלתי אם כדאי להוסיף
  :השיב והרבי, יב פרק 

  .בהוספה לבסוף

  .מכך למדתי שאת לוח התיקון יש מקום להדפיס גם על הגליון

* 

העיר , התיקון שוסף בכל כרך כולל לוח, ופירטתי את ההוספות שכסו בהוצאה זו, כשהכסתי את הפתח דבר
  : הרביל זהע

  ?ג"בשוה? בסופו

  .אז אלא שלא אסתייע מילתא לזה. גם מכך למדתי שהיה מקום להדפיסו בשולי הגליון

  :וכתב, הרבה לתקן את סגון הפתח דבר הרבי

כדאי שימצא 
קודם ( 'מגי
] ציאו[שיו
הגהתי ( )]אור[ל

  .)א"רק ע

ואודות הזירוז בהוצאה 
  :לאור כתב

 ביותרלהשתדל 
] ל[ עשלא(
 ]שבון[ח

, האיכות
 שיוכלו )כפשוט
ללמוד 

 ]פרים[בס
 לפי כרוכים

] ג[ח
  .]בועות[הש

  :ותן תאריך לפתח דבר

מ ירחא "עשק
  .תליתאי

   



   הזקן ר"אדמו ותשובות שאלות –עבודת הקודש   קי

 

  ר הזקן"שאלות ותשובות אדמו  .פו
  :ו כתבתי"תמוז תשמ' בב

רק , י עצמובספר בפ  שלא דפס)א: הסיבות העיקריות. ר הזקן"ת אדמו"מעט מאד הם המעייים בשו
 כתב בקיצור גדול ודפס )ג. לקריאה  דפס באותיות קטות ביותר הקשים)ב. לחן ערוךבתור ספח לש

 ,י עצמומחדש בספר בפ ציאם לאורהאם כדאי להו. בלי ציוים והערות
שכתב  ויתוסף גם כל מה. ג" עם ציוים והערות בשוה,באותיות רגילות

  .מאתו ומשמו במקומות אחרים

 ביסטריצקי כבר שאל על כך וקיבל' ת הרב לוי שי"באותה שעה לא ידעתי שהרה
 הדגיש את, קיבל את המכתב שלי בידון וכאשר הרבי. מעה לערוך ספר כזה

  :והוסיף" 'ל וכו"כדאי להו"המלים 

] אור[ל] ציאו[וגם הו את אלה שכבר התחילו בזה ]ה[ז] בר[ד] ל[ויעורר ע
  .' וכו]קומות[מ] ראי[מ

ת האמורה לעיל"הספר הערך במתכו דפס בחורף תשמ, לועזרתי לו במה, ח"ו 
  .שיכלתי

  סידור תורה אור  .פז
י דובראווסקה "עיהושע ' ר ת"עסקו בזה הרה, ו הוכה לדפוס הוצאה חדשה של הסידור תורה אור"בשת תשמ

,  צרפתי מספר הוספות.ההכה לדפוסאת תבקשתי לסיים  ו"בקיץ תשמ. זילברשטרום' שי' טובי' ת ר"והרה
  :תמוז' וכתבתי בב

צילום  רף בזהמצו
ההוספות לסידור תורה 

, ד"שצרפתי לפע, אור
  .וכן פתח דבר

במשך קרוב לשה לא היה 
ז "בחודש אייר תשמ. מעה

  :השיב הרבי

  .מהיר

 –ים להוסיף כל המתא
ממה שתחדש מזמן 

  .)ו"תשמ'תמוז ה' ב(

 ]אור[ל] ציאו[להו
בהקדם האפשרי 

 שיוכלו –פ "עכ(
 )מכורך(להתפלל בו 

  .)]בועות[הש] ג[בח

   

*  

מפתחות להלכות קריאת ", "מפתחות לדרך החיים"בתחלת הסידור באים 
, מי ערכו על ידי בתחלה לא כתבתי". המעלות שבסידור תורה אור"ו "התורה

הרב אברהם ' ח וכו"ג והרה"הרה, ערכו על ידי העורך של הסידור כל אלוכי 
  :העיר הרבי, וכשהכסתי את עלי ההגהה .דוד לאוואוט

ל"לציין בשוליים מי כתב ה.  

  

  :העיר והרבי, את המפתח הכללי לסידור הכסתי אחרי המפתחות הזכרים

  .ל"ה] ל[ קודם לכ]היות[ל] ריך[אולי צ
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  ברוסיה הסובייטיתד "תולדות חב  .פח
כתב , י"ע ח"צ "מוהריי ר"קודש אדמו-כאשר הכסתי את עלי ההגהה של אגרות, מ"הדבר התחיל בסיון תשד

  :בפתק פרדאלי 

  מהיר

  ).'אגרות כו(לוין ' ב שי"להררשד

כדאי , כיון שזהו כרך החותם
וסף על (להוסיף בסופו 

 – שהגיעו ביתים ]תבים[המכ
סר  הרשימות שמ)באם הגיעו

דהמקומות ברוסיא ' ל שי"הרח
בצירוף שמות  –' שפעלו שם וכו

 –' העסקים שעל אתר וכו
, בהדגשה בהכותרת דהעמוד

שם לפי כיותר  שזהו בהיותו
  .מיובל שים

*  

הם הרשימות , "ל"הרשימות שמסר הרח"
שכתב , חין' ז שי"הרשידי שמסר על 

  :לרבי

 יד בסטאט מכת- פוטורף בזהמצו
צ "ר מהוריי"ק אדמו"קודש כ

"חיים שי' קבלתי את זה מר. ע '
 זהו רשימה מכל .ליבערמאן

ר "ק אדמו"הקאלאיעס שכ
ע שלח להם תמיכה "צ "מהוריי
הוצאות למלמדים . א.ז, רוחית

בהוספה להכסף ', שוחטים וכו
  .כידוע, שקבלו על ידי הזויט

שאם יבוא  ,חת כל הזמן בספרמו' ל הי"רשימה ה, ק בעצמו"הרשימה כמה לתת לכל קאלאיע כתב כ
ה היו עוברים על ככשיהיו שולחים התמי) לערך(ובכל חודש , שלא ימצאו,  לחיפוש."ד. וו. ק. א"ה

  .הרשימה ושולחים לם התמיכה כפי רשימה זו

הרשימה כתבה . לערך) ?(ו -ה"ל היום בהספר בו החביאה בשת תרפ"מצא את רשימה ה' חיים שי' ר
  .בעפרון

  .ט' ד ברוסיא הסובייטית ע"ובספר תולדות חב. תתי'א אגרת ג"ו דפסה באגרות קודש חירשימה ז

*  

ודפסו בשת  ,)ב-חלקים יא (לשי כרכים וספים" שהגיעו ביתים"לפועל היה מספיק באגרות המילואים 
  :א"מ' תבתי בדואודות רשימות הפעילות ברוסיא כ. )ו כדלעיל פרק  (ה"תשמ

בימים האחרוים בדקתי את הארכיוים שבספריה לראות מה מצא מהחומר 
 אם לעבד חלק מהחומר בתור ,יכולות להיות בזה כמה הצעות. רוסיא על

י ל כרך בפ"או לערוך מה, קודש-לכרך המילואים של האגרות מבוא וספחים
  .או אולי כמה כרכים ,ד ברוסיא" על חבעצמו

  :יש את האפשרות השיההדג הרבי

י עצמול כרך בפ"לערוך מהד ברוסיא" על חב.  

  :והוסיף

דשם '  שי]שראל[י] י[באם אפשר באופן דשלילת אפילו חשש היזק לב– 
  .להדפיסו רק להכין באם חשש לא

*  
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ודפס הספר באביב , שים העריכה וההכה לדפוס תפרסה על פי תקופה של חמש, מלאכת ריכוז החומר
  .ט"תשמ

 ד"וכבר לפי כן דפסו הכרכים תולדות חב
  .28ץ הקודש ובארצות הבריתבאר

*  

  :ה כתבתי"ח אייר תשמ"בבדר

המוכן ,  הספר על רוסיארף בזהמצו
האם למסרו לסדר . מצדי לדפוס

  ?בדפוס

  :וכתב, מסר עוד חומר הקשור לספר הרבי

שם בערי השדה ' מפי הרדיפות כו
 ]אור[ל] צאה[ כדאי לעכב ההו–

  .לעת מתאימה יותר

ס בהכ רף[ המצו–ל "באם לא [
כדאי לצל העיכוב כדי , ]זה[ב

  .)?בהוספה( ]ה[ז] ם[להכיס ג

  :ז כתבתי"שבט תשמ' בד

ד "הבאתי משם אלפי צילומים ומסמכים בקשר לספר תולדות חב, ק בקיץ העבר"בעת ביקורי בארה
כולל , א"ליארכיוים והאספים של שוהם מה, אד ברוסי" בקשר לספר תולדות חב–ק ומאות "בארה
  .חאווקין ועוד, ח שמואל שיאורסון"יבדל, אברהם יערי, ד"חב

שיהיה אפשר לעבוד , ל"סדרתי את כל ה, במשך חודש האחרון, קדש- מאז סיימתי עריכת האגרות
  :עתה שסייתי את סידורם. עליהם

 להשערתי זוהי ?ד ברוסיא"ות חבהאם הגיע הזמן לסיים את עריכת ומסירה לדפוס של הספר תולד) א
  !עבודה של חודשיים לערך

בהמשכים , האם כדאי לפרסם רק את המדור הישיבות תומכי תמימים במחתרת ברוסיא; באם לאו) ב
  ?)ל" ליסוד תות90-בקשר לשת ה(כפי שהם מבקשים , ד"בכפר חב

  :והרבי השיב

  .ע"צ

  

*  

  :ח כתבתי"ח תשמ"ד מ"ביו

ואשר , ש"על פשעיו הוראים של סטלין ימ, וב' אומו הארוך של גורבאצכששמעתי היום ברדיו על
א "ר שליט"ק אדמו"זכרתי על מה שכתב לי כ, "צריכים לכתוב מחדש את ההסטוריה ולתקן המעוות"

 בצירוף שמות העסקים שעל –' דהמקומות ברוסיא שפעלו שם וכו"לערוך את הרשימות , מ"בקיץ תשד
מוכן ' כדי שיהי, "לא להדפיסו רק להכין "–" דשם' י שי"אפילו חשש היזק לב "וכדי לשלול, "'אתר וכו

  .אפשר להדפיס' לזמן שיהי

 שאז יוכל להיות מוכן תוך – ?האם עתה הוא הזמן המתאים למסרו לדפוס. החומר כבר מוכן אצלי מזמן
  .חודש או שי חדשים

  :השיב והרבי

עדיין . ]שאי[ח
  .לא הגיע

*   

  :ט כתבתי" תשמק לך"ביום ועש

                                             

 –ובשי הפרקים הבאים , ד ברוסיא הסובייטית"כאן תבוא סקירת ההוראות אודות הספר תולדות חב 28
  .ד בארץ הקודש ובארצות הברית"אודות הספרים תולדות חב
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, "ד ברוסיא הסובייטית"תולדות חב"הספר  סיימתי את עריכת, לי בחדשים האחרוים בזמן הפוי שהיה
  ?האם למוסרו לדפוס

  :השיב והרבי

מוקדם 
מפי המצב (

  .)שם

   

*  

  :ושאל, את עלי ההגהה של הספר בשלהי החורף שלח אלי הרבי

  ?ל"ההו

  .ודפס בחודש יסן, הורה להדפיסו הרבי. עיתי שעדיין לא

*  

תיקן , ד שחיו ברוסיא במשך התקופה ההיא"שבו זכר שראייתי כמאה מאשי חב, כשהכסתי את הפתח דבר
  :והוסיף הרבי

, )ד שהיו ברוסיא במשך התקופה הידוה"על ידי העורך כמאה מאשי חברואייו (לפי כמה שים 
  .)על מכתבים מהתקופה ההיא( מבוסס –ויסוד הספר 

  :כתב התאריךו

  .מ החודש"עשק

  

  

*  

  :ט כתבתי"ח אלול תשמ"ובער". פארווערטס"כתבו עליו שי מאמרים בעיתון , אחרי הדפסת הספר

  ".פארווערטס"שדפסו ב" ד ברוסיה הסובייטית"תולדות חב"ב שי מאמרים על הספר "מצו

לאחר שביקר אצלי , )םתחת שם פסידוי(מרדכי שטריגלער ' את המאמרים האלו כתב העורך הראשי ר
  .הספראת ותתי לו 

  :והרבי השיב

  .ח"ות' ת
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  ארצות הבריתד ב"תולדות חב  .פט
עסק הסופר קרצלר בריכוז חומר על תולדות , ד ברוסיה" בעריכת החומר על תולדות חבהתחלתי לעסוקבשעה ש

לידי את  ומסר, עבורומ החליט מר קרצלר שעבודה זו קשה מדאי "בשלהי תשד.  באגלית,צות הבריתד באר"חב
  .החומר שבידו

  :ה שאלתי"א סיון תשמ"בכ

תולדות "האם כדאי שאכין לדפוס ספר 
  כעין זה שהכתי על–" ב"ד בארה"חב

  ?רוסיא

  :השיב והרבי

 ]חדקוב [א"אבל יברר מתחלה אצל הררחמ
 ]ה[ז] בר[ד] ל[ע' הכותב קרצלר שי', שי

  .באגלית

   

  :ב סיון"בכעיתי על כך 

ואמר שקרצלר איו יכול ',  שאלתי אצל הרב חדקוב שי.החזיר לי את כל החומר לפי שה לערךקרצלר 
  .לעשות זאת

  :השיב הרביו

  ?פירוטו) כל החומר(

טעם ) לפי שה לערך(
  !?]תה[ע] ד[הסודיות בזה ע

 *  

  :ג סיון"הבהרתי את הדברים בכ

כשהחתחיל קרצלר לעבוד 
, לפי איזה שים, על הספר
לתת ' רב חדקוב שיבקשי ה

לו מהחומר המצא בספריה 
צילמתי עבורו . השייך לזה

ר "ק אדמו"ממכתבי כ
שלא באו (ע "צ "מוהריי

שפירא ' גבריאל שי' ח ר"הרה. 29ה ועוד"י דזייקובסון ע"מרשימת זכרוות הר, )עדיין לדפוס באותה שעה
  .ד"צא בהם בקשר לחב המ–סע אז לספריה הצבורית וצילם עבורו מעיתוות התקופה ההיא 

לדעתו .  שהחומר שמסר לו איו מספיק לעריכת ספר כזה,ואמר' כעבור משך זמן ביקר קרצלר בספרי
להקליט את דבריהם של הזקים הזוכרים את מעשיה של , עם מכות הקלטה, עליו לסוע מעיר לעיר

  . לכתוב את הספרל פי זהוע, ד באותה תקופה"חב

מאז מוחת . ל שקיבל מאתו" וביום מסוים מסר לי חזרה את החומר ה,עברה עוד תקופה ארוכה
  .חבילה זו בספריה

                                             

  :ב"ו אלול תשמ"וכך כתבתי להרב חדקוב בט 29

ע בארצות הברית "צ "ר מוהריי"ק אדמו"כבקשתו מצורף בזה עוד מספר צילומים הקשורים לביקורו של כ
ל איכות הגרועה של ואקבש את סליחתו ע. צילומי כרוזים שדפסו באותה שעה וקטעי עתוות; צ"בשת תר
  .הצילומים

  ...ברצוי לרשום כאן סקירה כללית על סדר סיעותיו של רביו, כדי להקל על העורך

  :ג כתבתי לו"ובערב שבת תשובה תשמ

, שבודאי יביא תועלת מרובה לעבודתו של מר קרצלר, ב"זה עתה סיימתי את סקירת ביקורו של רבו בארה
 . לכן אי מצרף בזה העתק ממה שכתבתי,כפי שדיבר אתי כבודו לאחרוה
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וסף לחומר הות את הספר על "בעל כמה תיבות ;  כרכי אגרות קודש והמבואות עליהם12ל בדעתי לב
שמסרו לי לפי כשתיים , י"תש-ש"ע במשך השים ת"צ "ר מוהריי"ק אדמו"ב אל כ"של אגרות מארה

 רבים של אגרות שקיבל משת םשבו אלפי, י דזייקובסון"על ארכיון הר; 30וחים סגורים בספריהומ
  .ב עברה על ידו"ד בארה"ת חבדכאשר כמעט כל עבו, ו ואילך"תרפ

  .באם הוא מצא בהישג יד, ח ומחה ישראל"אולי כדאי גם שאעבור על ארכיון המל

וספים לחומר עבור הספרובמשך זמן ז, ל יומשך בודאי חדשים רבים"כל ה ה בודאי יתוספו מקורות.  

  

  
  :השיב והרבי

' שי פ" הררמ]די[י] ל[לברר ע יכול(קראמער ' ד יקותיאל שי" על העולהשפיעימצא המקורבים ויכולים 
  .משפחת קראמער ד שברשות" הארכיון דחב]בר[ד] ל[ ע)הלוי' וו שי"הכהן והררי

ע "צ "ר מוהריי"אדמו ק"בתקופה שלפי בוא כ" ד"דת חסידי חבאגו"מער עמדו בראש יימשפחת קר, כלומר
, ד מר יקותיאל"שעה בחיים רק העו מבים שאר באותה. ד"דת חסידי חבובידם היה ארכיון אגו, ב"לארה

 הלוי ר יוסף" הרל ידיוע, ץ"כהכהן   משה פחסר"הר על ידי לברר וזה אפשר, שאצלו צריך לברר היכן הארכיון
  .ווייברג

  .השיב שהארכיון לא שמרהוא פועל ל

*  

  .צות הבריתד באר" ודפס הספר תולדות חב,ח תקבל האישור"בחודש אדר תשמ

                                             

  .שמור בעיקר במחסי הספריה' הי, ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"ארכיון ההתכתבות של כ 30

  . קופסאות14הם כללו . שמרו אצלו בבית, ר משה ליב רוטשטיין"אמם המכתבים שהקליד המזכיר ה

והוא שמר ,  הקופסאות האלה14הורה הרבי להרב חדקוב לשמור אצלו את , ח"אחרי פטירתו בשת תשכ
  .אותם בפיה שבחדר עבודתו הקטן

, הורה הרבי להרב חדקוב, מ"בחורף תשד, ע"צ "ר מוהריי"אחרי שהתחלתי לערוך את אגרות קודש אדמו
  .ומאז הן שמרו במחסי הספריה,  הקופסאות האלה12למסור בידי את 

  :המתחלת,  התיבות14תבקשתי וכתבתי אז סקירה על 

  א"ד הרב חדקוב שליטכבו

 ...ובהם,  התיבות שמסר לידי14עברתי בכללות על 
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  ארץ הקודשד ב"תולדות חב  .צ
  :ו כתבתי"ש תשמ"אד' בז

ד " תולדות חב)ב. ד ברוסיא הסוביטית" תולדות חב)א: אחרי שסיימתי את עריכת שי הספריםעתה 
  – בארצות הברית

דאי  האם כ)א
שאתחיל ללקט חומר 

ד "תולדות חב"לספר 
 הספר ?בארץ הקודש

יכלול את השים 
חלק , ש"ת- ח"תקל

) א: לששה מדורים
-מ"תק(תקות טבריה 

תקופת ) ב). ס"תק
) ג). פ"תק-ס"תק(צפת 

פ "תק(תקופת חברון 
תקופת ) ד). ט"תרפ

). ש"ת-ר"ת (יםירושל
) ו. ד"כולל חב) ה

  .תורת אמת

שמהם יש להוציא חומר רב לספרי , לפי השמות" ספר החסידים"ת כרטיסי  האם כדאי שאסדר א)ב
ל"התולדות ה.  

האם . ע"ב "ר מוהרש"קודש אדמו- לפחות כרך וסף של אגרותציא לאורמצא מספיק חומר להו) ג
  31?להכין ספר כזה לדפוס

  .ר כזה לדפוס להכין ספ...כדאי שאסדר ... כדאי שאתחיל : את המליםבמכתבי ואישר הדגיש  הרבי

*  

שת , שם הוריו, שת לידתו, ג ואילך"הם כרטיסים שכל חסיד התבקש למלאות משת תשכ, ספר החסידים
  .לימודו בתומכי תמימים ועוד

  : לתת,מ כתב לי הרבי"בתמוז תשד

בפרט  ( החסידים]פר[הצעה איך לצל השאלוים שתקבלו לס
  .)32דמרוקו

  :והשבתי

בא לתועלת רב בכל מקום שפוגשים שמות '  בודאי הי, והיו מוחים בספריהב"אילו היו מסודרים לפי א
  .וצריך לברר פרטים אודותיו, ב"באגרות וכיו

  .על זה שאלתי כאן אם כדאי שאתעסק עתה בסידור כרטיסי ספר החסידים

  .ד"ידיעות רבות בקשר לתולדות חב הוצאתיוממה ,  וסדרתי אותה את הכרטסת אזקבלתי

*  

כל לבדוק בעצמו את כל ושכל אחר י, והעליו אותם לאתר הספריה,  שים סרקו את כל הכרטיסיםלפי איזה
  . בשעתומו החסידיםהפרטים שרש

  .ד בארק הקודש"בפרק הזה תבוא סקירת ההוראות בקשר לעריכת והדפסת הספר תולדות חב אמם

*  

                                             

 .א  לעיל פרק –ע "ב "ר מוהרש"אודות הדפסת כרכי המילואים לאגרות קודש אדמו 31
32 ה הה היא למספר גדול של כרטיסי ספר החסידים, "בפרט דמרוקו"ל "מה שכתב בסוף המעילא שמ, הכוו

וכן של הבעלי בתים במרוקו הקשורים , ד במרוקו"מכל התלמידים במוסדות חב, ר יהודה ליב רסקין"השליח ה
 מהו הקשר ממרוקו לספר –ולא תבררה הכווה : "ולכן כתבתי, אמם בשעתו לא ידעתי על כך. ד"לפעילות חב
  ".השאלוים



    הקודש בארץ ד"חב תולדות – עבודת הקודש  

  :ו כתבתי"ו תמוז תשמ"בכ

  .בפעם האחרוה הייתי שם לפי שמוה שים. ל" מורתי זלבקר את ציון אמי, ק"ברצוי לסוע לאה

 החומר השייך –בהיותי שם אקציב שבוע אחד לבדוק בארכיוים שבספריית ירושלים ובאוספים פרטיים 
  ..."ד בארץ הקודש"תולדות חב"בעיקר לעריכת הספר , לעבודתי

  .ל"א לכל ה"ר שליט"ק אדמו"אשאל הסכמת וברכת כ

  :השיב הרבי

  .'תי' בהסכמת זוג, ]חדקוב[' ח שי"סכמת הררחמאבאם בה

  :ז כתבתי"שבט תשמ' בד

ד "הבאתי משם אלפי צילומים ומסמכים בקשר לספר תולדות חב, ק בקיץ העבר"בעת ביקורי בארה
כולל , א"ליוהם מהארכיוים והאספים של ש, 33אד ברוסי" בקשר לספר תולדות חב– ומאות ,ק"בארה
  .חאווקין ועוד,  שמואל שיאורסוןח"יבדל, אברהם יערי, ד"חב

שיהיה אפשר לעבוד , ל"סדרתי את כל ה, במשך חודש האחרון, קדש- מאז סיימתי עריכת האגרות
  :תי את סידורםמעתה שסיי. עליהם

  !כחצי שה לערך להשערתי זה יקח? ק"ד בארה" להתחיל עתה את עריכת הספר תולדות חב...האם 

י הספר החסידים ידור כרטיסיל את ס"או אולי להקדים לפ?  

  :וכתב" סידור כרטיסי ספר החסידים... ק "ד בארה"עריכת הספר תולדות חב": הדגיש את המלים הרבי 

  .)?]חת[א] ת[בב(קדימה לשי אלה 

   

כלומר שבזה משאיר לי את האפשרות לעשות 
או להקדים אחד מהם , את שיהם בבת אחת

  .על פי חבירו

*  

  :ח כתבתי" תשמק"אחו' ק פ"ביום ועש

, מלבד המפתחות( שסיימתי את עריכתו" ד בארץ הקודש"תולדות חב" עלי ההגהה של הספר רף בזהמצו
  .)שאי עדיין צריך לעשות

הדגיש את המלים  הרבי
" שאי עדיין צריך לעשות"

  :וכתב

תיכף לגמרם 
 –בטח . )בזריזות(
 ]אור[ל] ציאם[יו

  .בזריזות

  :עוד שאלתי אז

 כרכי 8 ,צבי במכון בן, בירושלים אמם יש, ידי בהישג שהיה החומר כל על עברתי ההז הספר לעריכת
ויש לשער , ז"תרכ-צ"האגרות הן מבין השים תק. תפרסמו לא מאמשטרדם שעדיין 34מ"הפקוא אגרות

  .ועדיין לא ראיתים, ק"ד בארה"לתולדות חב שיש שם חומר רב הקשור

לעיין בהם , שאוכל לבוא לשם ,רק זאת, הסכימו לתת לו ולאא צילום מכרכים להשיג, כמה השתדלתי זה
לחכות עד  או?  לצורך זהרץ הקודשלא מיוחדת האם כדאי לערוך סיעה. ולהעתיק מהם את הדרוש לי

 הזה עד שכס לספר להסתפק בחומר או? זאת לבדוק גם  ואזרץ הקודששתהיה סיבה וספת לסיעה לא
  ?!כעת מיד,  כךציאו לאורעתה ולהו

  :השיב והרבי

  .יותר להתדבר אתו" הגיוי"סופר ' ש שי"במקום להכס לגבולו של מהר

                                             

 .פח לעיל פרק  –ד ברוסיא הסובייטית "מה שהשיב בקשר לספר תולדות חב 33
 .הפקידים והאמרכלים 34



   ג"תרפ- פ"תר המאמרים ספר –עבודת הקודש   קיח

 

שעברו בחיפוש מסמכים הקשורים  שעסק בשים, שמואל שיאורסאהן'  שהסתפקתי אז אם הכווה לרכמדומה
 בחקר שעסק הרבה, שמואל גור' או שהכווה לר. בעריכה ועבודתו עזרה לי הרבה, ץ הקודשד באר"לתולדות חב
  .ד"חב כולל משפחות, המשפחות

  .דפס הספר ובחודש אייר, מ"בכל אופן השתדלתי ולא הצלחתי להשיג יותר חומר מפקסי הפקוא

  ג"תרפ- פ"ספר המאמרים תר  .צא
  :ו כתבתי"ד טבת תשמ"בכ

  .ג"תרפ- פ"תר את מאמרי השים איידעלמאן סיים לאסוף ולסדר לדפוס' התמים מחם מעדל שי

מצאו , ע" צ"ר מוהריי"רשימת מאמרי אדמו על פי ,המאמרים שאמרו בשים אלו 126 אמם מתוך
  . מאמרים37 רק ת עתהלע

רשמה מתוך גוכתי"ברשימה הראה ש ק"ל.  

האם למסור לדפוס מה שיש 
או , ת עתה תחת ידיולע

לחכות עד שיתברר היכן שאר 
  ?המאמרים

  :השיב והרבי

באופן ( זמן קצר )לחכות(
' לי] אור[ל] ציאו[שיוכלו להו

 )טלפוית( ויברר )]בט[ש
  .'במקומות שאפשר ישם כו

ה שקליאר ביכל העתקות "חום ע' ר אלי" בין גזיו של הוהוא מצא, ל" לחפש כחזן' ר שלום יעקב שי"הבקשתי מ
  .מאמרי שים אלה

 23ג ובו - ב"אמרי תרפ מאמרים ובכרך השי מ23א ובו "תרפ-פ"תר בכרך הראשון מאמרי, דפסו בשי כרכיםהם 
  .מאמרים

  גבאי' מ ן"דרך אמוה לר  .צב
כסלו ' הוחזרו הספרים בב, לערעורים-המשפט-של בית הדין-ופסק, הערעור, הדין- פסק, בהמשך למשפט הספרים

  .קה צט פרק כדלקמן  ,ח"תשמ

  :וכתב, רעם גדול מהחזרת הספריםהרבי הורה אז שלא לעשות שטו

הסדר בזה שיתו , כיון שעתה הוא במוחת הפש והגוף
  .ל"בלחש וק

ר "ק אדמו"של כ לאוהל סע הרבי, 770-ולפי שהגיעו הספרים ל
  .וחזרויש לשם אחדים מהספרים ביקש שיביאו לוו, ע"צ "מוהריי

 הוא – שהובאו לו באחד משלושת הספרים בחר הרבי ,למחרת בבוקר
. ולהכיו לדפוס והורה להזדרז –גבאי ' מ ן"לר" אמוה דרך"הספר 

  :בפתקה המצורפת לספר כתב

  .והשמיטו שיו )צילום ורשא(בדפוס ירושלים 

  . באם אין דקושטא)למברג(להדפיס מפדובא 

  .]והר[ז] י[בעיקר לזוהר ותקו, ]קומות[מ] ראי[להוסיף מ

  :כתבתיכסלו ' גלמחרת 

את . גבאי' ן מאיר' לר" דרך אמוה" הספרמסרתי לדפוס את 
' אלכסדר זיסקיד שי' מסרתי לר ראי מקומותהמ עריכת

  .מטוסוב' אליהו שי' פיקרסקי ור

 על פי בדפוס הוא הסידור. הספר  עלי ההגהה שלרפים בזהמצו
 אמם. מקור כל ההוצאות המצויות שהוא, ג"פאדוה שכ דפוס

ודע שכבר לפת ש,י זהדפס,כ" בש על פי ,בקושטא  הספר 
   .ודע ממו עתה שום טופס אך לא, שתוארו בספרי הביבליוגרפיה, וההקדמה השער, שי דפים



     גבאי'ן מ"לר אמוה דרך – עבודת הקודש  

  :השיב והרבי

  .ל" ה]לים[ע' וסף על ב,  וגם מה דפס בפועל)לא ודע ממו עתה שום טופס(

  .]ו[ב] צא[וכיו א"וגם לא להחיד,  שישוכלל שלא ודע ברור – דפדובה ]אור[ל] ציא[ומהקדמת המו

מאשר לומר ,  ולא בא לפועל]ד[י] ב[ כת]אור[ל] ציא[להו] עתא[ד] לקא[ס] א[ק' פשוט לומר שהי
  !וללא זכרון כלל! טופסים וכולם עלמו ]מה[וכ] מה[כ] אור[ל] ציאו[שהו

  :עוד כתבתי באותה פתקה

  :העין לא ברור  ראה עתהתולע, יסיתי לעיין קצת מסביב לספר זה. בקשר לההוראה להכין לו הקדמה

מהמקובל רביו  "ת"שו ל דרךספירות ע  עשררושפי" דפס בתחלתו )ווארשא ובהוצאת( בהוצאת ברלין
  .ספרו דרך אמוה ומרבה להעתיק ממו גבאי את' ן מ"שעליו בוה ר ,ן"רבו של הרמב עזריאל

והפלא בזה הוא שסגון לשון 
ל שוה "השאלות בפירוש ה

יוסף  'לות רשא כמעט ללשון
והאיך . גבאי' מ ן"הלוי מאת ר
יוסף העתיק את ' זה יתכן שר
עזריאל ' מפירוש ר כל השאלות

ן אל "הל ושלח אותן בלשו
  .גבאי' מ ן"ר

שכל השאלות   לומרי אפשרוא
גבאי בעצמו  'מ ן"רשם ר האלו

 ,)הלוי יוסף' השם של ר תחת(
 עליהם את כדי להשיב

השאלות של  כעין(התשובות 
בלשון  שהרי, )מת הדשןתרו

 עצומים על יש תוארים השאלה
זה  ואיך אפשר שיכתוב, המחבר
  ?על עצמו

  :השיב והרבי

 מה – לגמרימובן בפשטות ! ?
  !?חסר לברור

עזריאל ' בספר מובאים דברי ר
] י[פ] ל[ שע– ל"וזבהקדמת 

  מובן שכל השאר הוא]ה[ז
או דמקור אחר (דהמחבר 

  .) ובפירוש–שמצייו 

" ' לומר כוי אפשרוא": שכתבתיועל מה 
  :הוסיף

  .כי זהו היפך הפשוט לגמרי

  

*  

  

  :כסלו כתבתי' למחרת ד

ת בשעות "בעזהי, ועדיין צריך להשלימם ולשכללם ולהגיהם, ב עלי ההגהה של המראי מקומות"מצו
  .הקרובות

  :ועדיין שאר בספק אצלו,  ההקדמהרף בזהמצוגם 

  .עזריאל'  ררוש האם להוסיף בסוף הספר את פי)א\

  . האם לכתוב בהקדמה את פרשת הדבר שהביאה להדפסת הספר)ב



   גבאי 'ן מ"לר אמוה דרך –עבודת הקודש   קכ

 

  :והרבי השיב

  .מהיר

לפי  (]תה[ע] ד[ע
לא ) תפלת מחה

  .והגיע

  :  השיבועל שתי השאלות

  .לא

   

  

כשהכסתי את עלי ההגהה של 
, י"שסודר באותיות רש, הספר

לשותן לאותיות  הורה הרבי
  : ועיתי.מרובעות

י יַשו "האותיות רש
בדפוס בקל לאותיות 

  .מרובעות

  .הרבי אישר זאתו

*  

  

. לזמן החזרת הספרים בסמיכות בו שיצא לאור ויוכלו ללמוד כדי, בדבר הרבי לזרז את ההתעסקותמאז הרבה 
  .העבודה וכל כמה שעות ביקש לשמוע דיווח מהתקדמות

ביקש שיביאוהו  והרבי, בזמן ספקו להכיולא הו, בצירוף פתח דבר, עלי הגהה מתוקותאת באותו יום הכסתי 
  .ובמשך הלילה הגיהו שוב, אליו בערב לביתו

*  

  : המעה הזכרל פיע, בפתח דבר כתבתי

הדפים  שלא דפסו אלא שי, י ולא בא לפועל" כתאורלציא ד להו"קס'  יש מקום לומר שהיז"פע
  .הראשוים

  :תיקן והרבי

ז ראה לומר "עפ
] לקא[ס] א[ק' שהי
] ציא[ להו]עתא[ד
 ]ד[י] ב[ כת]אור[ל

, הספר ולא בא לפועל
שי  ולא דפסו אלא

דפים שאים מגוף 
, הספר ולא מהמחבר

 של ]ם[א] י[כ
  .המדפיס

  :עוד כתבתי בפתח דבר

שי ספריו הראשוים 
תולעת "של המחבר 

עבודת "ו" יעקב
מובאים " הקודש

אין ספור  במקומות
הספר . ח"בדא

השלישי שלפיו 
 מובא ,"מוהדרך א"

 לפחות בשי מקומות



    ליובאוויטש ספריית – עבודת הקודש  

  .א, כו. א, דפים ח" צמח צדק"ר ה"ק אדמו" החקירה לכפר דרך אמוה הוא ספרבס

  :תיקן והרבי

במקומות בכמה ספרים  מובאים" עבודת הקודש"ו" תולעת יעקב"שי ספריו הראשוים של המחבר 
] מח[בספרי הצ ]תה[ע] ת[מצאו לע" דרך אמוה"הספר שלפיו . צ"ר הצ"ק אדמו"רבים בספרי כ

  .א, כו. א,  החקירה דפים חפר דרך אמוה הוא ספר בס]דק[צ

  . בכמה מקומותועוד הגיה בפתח דבר

*  

, מחמת הזריזות שבדבר
הכסתי טופס וסף של הפתח 

 לפי שקבלתי את, דבר
. התיקוים שעל הטופס הראשון

, שעדיין לא תוקן כשראה הרבי
על פי "המלים  הדגיש את

  :וכתב, שבתחלתו" אתהור

 לשות – ]ה[ז] י[פ] ל[ע
ל מתאים "בה

  .להערותי

  :וכתב תאריך הפתח דבר

  .כסלו' ג

*  

וספר הזוהר ,  בכתיבל כךכדייקו מחמת הזריזות לא 
  :העיר על זה והרבי". זהר" יםעמכתב לפ

. ל בשווה"הל בכ ]היות[ל] ריך[צ" זוהר"
  .ו" בוא)"זוהר"(קדימה 

*  

כדי שיוכלו ללמוד בו , כרך ומכר,  הספרדפס, כסלו' בה
  :אמר בין השארובה , הזה שיחה מיוחדת בקשר לספר היתה ,ויצא פ" בש,הבאה ובהתוועדות ,באותו יום

, מחודשת בהוצאה עתה-שדפס זה, )"רבו מאיר בן גבאי האלקי להמקובל"( "אמוה דרך" ספר
ותיכף ומיד  ,ויצא' שי דפ ביום רטיתלאחרי שהגיע בהשגחה פ –' כו מראי מקומות ובהוספת
, י רצוןויה... ' ולהפיצו חוצה כו, האפשרי ללמוד בו בהקדם כדי שיוכלו ,באופן של זריזות הדפיסוהו
התעוררות  לידי תוספת יביאו, בו עתה והתחלת הלימוד, "דרך אמוה" שהדפסת הספר, והעיקר
חסידות  תורת על ידי והשגה עד לשכל אושיכפי שתבארה באופן של הבה  ,פימיות התורה בלימוד

  .ד"חב

  ספריית ליובאוויטש  .צג
  :ט כתבתי"ק לך תשמ"ביום ועש

 ופשוט מובן[ הדורות במשך, ד"אולי כדאי להכין כרך על תולדות הספריה בחב" ד"תולדות חב"בסדרת 
כדאי  םהא. ]פרשת הספריה כאן וברוסיה שתסתיים  עד,ולא לפרסמו, להכיו עתה רק הוא שהמדובר

  ?החומר הזה להתחיל לעסוק בריכוז ועריכת

 
  :הרבי הדגיש בדבריי את

  .להתחיל לעסוק בריכוז ועריכת החומר הזה

  .שאז יצא לאור, ג"תש-ט"אותו בזמן הפוי שהיה לי במשך השים תשמ ערכתי



   הקטלוג –עבודת הקודש   קכב

 

  הספריה והקטלוג

  הקטלוג   .צד
  .הרבי הדריך אותי על כל שעל, קדםבלי סיון מו, ולערוך את הקטלוגים, כשהתחלתי להל את הספריה

בלי פרטים , בפשי שאוכל להסתפק בעריכת רשימה קצרה דימיתי, כשצטויתי להל את הספריה, ז"בקיץ תשל
 הספרים 500כשמסרתי את רשימת ו, שהפחות מואז אוכל לערוך את כל הרשימה במשך , ביבליוגרפיים

  :כתבתי, הראשוים שערכתי

  .א"ר שליט"ק אדמו"רשימת הספרים שאי עורך בספריית כ של הדוגמרפת בזה מצו

  ). ספרים500-כ(ך ומפרשיו "תיים ערכתי הרשימה לספרי התיוב, י כשבועהתחלתי לפ

.  בעבודה זול כך כי עדיין לא הורגלתי כ–ואף ישם אי דיוקים רבים , ל כךברשימה זו אין שיטה אחידה כ
  .ותקותי לתקן בעתיד

  .ח" תשלג הפסחעד לפי ח' משער שאוכל לסיים את הרשימה לכל ספרי הספרילפי אופן זה אי 

  :והרבי השיב לי

  .ח"ות 'ת

 )כפשוטה('  וסף על הראי–בטח מתייעץ עם המומחים בזה 
  .'וכו בהרשימות הדפסות

פורמט . )באלה שיותר מאחד( מספר הכרכים –חסרון בולט 
  .°2 °4' וכו

  .]זה[ב] רף[להחזיר המצו

  . שהמזכירות תחזיר לי את הדוגמה שהכסתיכלומר

עריכת הספר ב) א: לעסוק ועברתי ,הקטלוג הפסקתי לשעה בעריכת
סידור ב) ג .הבאלקמן פרק כד, בסידור רשימת כתבי היד שבספריה) ב. סט לעיל פרק דכ, צמח צדק מילואים

  .הספרים בארוות לפי מדוריהם

  : דיווחתיח"שלתחלת קיץ תב

כל אך מ; ב"ולפי סדר הא, לפי מדוריהם,  על מדפיהם–סיימתי לסדר את הספרים הדפסים לפי הפסח 
והפסקתי , ה פעמיםאף שהתחלתי כמ(ך את הכרטסת באופן ממשי ו עדיין לא התחלתי לערמקום
  .)באמצע

  :וכעבור איזה שבועות כתבתי שוב

וגם , 2 °4°עלה בידי לברר בדיוק את הגדרתם של הסימים עדיין לא , בוגע למפתח ספרים הדפסים
 אף שיוקשה עלי לדייק בהם כל –האם להמשיך בסימים אלו . 35אצל הביבליוגרפים הדבר מעורפל קצת

מ של "או אולי לסמן בס, כך
וג ה כ–גודל סידור האותיות 

  .בכמה מקומות

  :השיב ליוהרבי 

  .°2-°4: ם ובספק לציין שיה)להמשיך בסימים אלו(

                                             

אשר אם כל , פחות או יותר, בתקופה שכל בתי הדפוס השתמשו בייר בגודל אחיד' הסימון המקורי הזה הי 35
וכן הלאה . °4סומן ,  דפים4והכיל , ואם היו בו שי קיפולים. °2: סומן,  דפים2והכיל , בו רק קיפול אחד' גליון הי

°8 .°16.  

  . הם על ספרים גדולים יותר– °4. °2ולכן גם הסימוים , אמם אחר כך התחילו להשתמש בייר גדול יותר

. ושוב אי אפשר לדעת לפי סימוים אלו מהו הגודל המדוייק של הספר, כיום שמשתמשים בייר גדול בהרבה
מאשר הסימון הראשון בתקופה ) פי שים ויותר( הוא על ספרים גדולים בהרבה °4אותו סימון , ובכל אופן

  .הראשוה של הדפוס

מ של אורך ורוחב "שעברו לסמן את גודל הספרים לפי מדת ס, יש רשימות ביבליוגרפיות, מחמת סיבוך זה
 .הדפים



    הקטלוג – עבודת הקודש  

*  

כאשר כתבתי על איזשהו ספר , ח" תשלבאמצע קיץ
  :)צז כדלקמן ריש פרק  (כתב אלי, "ת ידיותח איו"

 ?הקטלוג' מתי יהי!! 'הרי מצאו בספרי
  ].ן[כ] ם[ק ג"כבר יש בלה' לואקסַמן שי

  :כתבתי על כך כעבור כמה ימים

את הקטלוג  התחלתי לערוך מחדש, "הקטלוג' מתי יהי"א "ר שליט"אדמוק " אלי כה שכתבבהמשך למ
  .) דפוסים ישים–ד "התחלתי בספרי חב(

  :שאל שוב והרבי

לערוך מחדש את (
למד איך הַ , )הקטלוג
 עיון ]די[י] ל[ע? לערוך

] ל[בהערכים כבר וע
  ? שאלת מומחה]די[י

  

סתי דוגמה ו, ל"סיימתי את הקטלוג למדור הכתבתיהכ:  

דפוסים (ד " הקטלוג של ספרי חברף בזהמצו
  ).ישים

  .המדורים באותו אופן אם להמשיך גם בשארה

  :השיב והרבי

] ר[ויבחר אח, )קטלוג(יתייעץ בהשייכים לעריכת 
  ... בשיטה אחת וכן יהג]ה[ז

  .ו" תשל]יה[ב] רי[הרי כלל אמ) דפוסים ישים(

  :]זה[ב] רף[איה מובת השיטה דהמצו

] רי[אמ.  רק דבראשית ברדיטשוב]ורה[הת] ר[או
 ]מה[וכ] מה[ כ– ]והר[הז] רי[ וביאו]יה[ב

  .דפוסים

 כראה מפי –כלל בית אהרן ושירת משה 
  .ד"שהמחבר חב

] מה[וכ] מה[ עוד כ]היות[ל] ריך[ צ]ה[ז] י[פ] ל[ע
 ]מה[וכ] מה[ ועוד דכ)'קב קי וכו(ל " ה]פרים[ס

 איו – ]לחן[ הש]ת[קצו. ]?לברר ביכלתו[מחברים 
  .]הם[ב] צא[ועוד כיו

ואיך ידעו איפה ? זהו קטלוג דארגזים מיוחדים
  ?]פרים[לחפש הס

  :כתבתי והבהרתי את השיטה שבה ערך הקטלוגלמחרת 

התייעצתי כמה , בהוגע לאופן סידור הקטלוג
 –ואמשיך בזה בלי דר , ועוד' ל שי"פעמים עם הרח

  .כהמתוך תקוה שמזמן לזמן תשתפר הערי

  :בכללות השיטה שקטו

, וידעו למצוא כל ספר לפי האות שעל גבי הכרטיס, אחידב " אר של דבר יעמדו כל הכרטיסים בסדפובסו
להקל למצוא ספר שיש (ואת האות הראשוה של הספר ; )ובמילא את הארון(המסמן את המדור 

ין שום פקא מיה בין אופי  א–הרי שלגבי סידור הסופי של הקטלוג ). ועוד, להסתפק בשמו העיקרי
,  גם לפי הושאים–ואף אם חלק אז את הכרטיסים (רק לגבי סדר עמידתם בהארוות ; חילוק המדורים

  ).ב"וכיו, שהרי שם לא יובדלו ספרים יקרי ערך משאר הספרים, וקתם בהארוותלהרי אין זה תלוי בח
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ספרים ; ד הידועים"חבר הוא מחסידי חב כשמ–ב "ד עומדים גם ספרי גלה וכיו"בארון של ספרי חב
ד "קובצי חדושי תורה שיצאו לאור על ידי מוסדות חב; ר הזקן"מו אדלחן ערוךשכתבו במיוחד על ש

  .צא בזהוכיו

אלא שכיון ). ש"שדפסו עד שת ת( דפוסים ישים –ד " חביבתור דוגמה מסרתי רשימה של ספר
  .ל" הם לרשימה הצטרפו גם, ש"שרשמתי גם כמה ספרים שלאחר ת

סו לרשימה הכ ל"בטעות לא ,ל"כמה ספרים השייכים לארון ה.  

 ראיתי ל דרך זהע(שעל ידו יתוספו ידיעות אודות הספר ', מקומות צוין לתיאור בוך מסוים שבהספרי' בב
   ).גם בקטלוג אחר

  :שוב שאלתי

הרי אלו העוסקים , אם כן. ליתגאאידיש ו, האם רצוי להשקיע עבודה גם בעריכת הקטלוג לספרי חול
  .כעת בהספריה אים שולטים בשפת האגלית

ועל ". אידיש ואגלית, רצוי להשקיע עבודה גם בעריכת הקטלוג לספרי חול"הדגיש במכתבי את המילים  הרבי
  :השיב, "אים שולטים בשפת האגלית"מה שכתבתי 

ל"מספיק לקטלוג כה.   

*  

  :ותח" הזכרתי באחד הדוט"ח תשל"מב

בוסף (ועדיין זקוק , שעדיין צריך לסדרם בשלימות, ישם כמה ארוות ספרים, בוסף לעריכת הקטלוג
  .חדשיים עבודה-כחודש) לעריכת הקטלוג

  :השיב והרבי

 ]מה[וכ] מה[וזה מכ
  !!שים

  ?האומם עדיין לא סיימו לסדר את הספרים בארוות, כלומר

  היד-קטלוג לכתביה  .צה
   .36 של רבותיוקודש- יד-כרכי כתבי, וארשא אוסף הביכלךיע מוח הג"בתשרי תשל

לעיל פרק כד,  הספר צמח צדק שער המילואיםצאה לאור שלאחרי שסיימתי עריכת והו (ח" חורף תשלתחלת קיץב
ר את כתבי  התחלתי לסד,)הקודםלעיל פרק כד, סיימתי לסדר את הספרים הדפסים על מדפיהםואחרי ש, סט 

  . מבלי פירוט, רתי אותם והתחלתי לרשום רשימה כלליתמספ, היד שבספריה

  : וכתבתיהכסתי דוגמה

ל "ה.  תיאורים ומפתחות להביכלאך שהגיעו מווארשא שערכתי בחודש וחצי האחרויםרף בזהמצו
 .רטיים להביכלאך תיאורים פ)ג...  מפתח כללי להביכלאך )ב...  תיאור כללי להביכלאך )א: חלק לשלשה
וסף להמצא אצל כ"ב א שי"שערך ומסר הר, א מפתחות פרטיים להביכלאך"ר שליט"ק אדמו"ל '
  .חיטריק

  :וכתבתי, כעבור איזה שבועות סיימתי לערוך את רשימת כתבי היד

כולל הביכלאך שהגיעו (א "ר שליט"ק אדמו" של הביכלאך שבספריית כי מפתח כללרף בזהמצו
  .שיים האחרוותדו שערכתי במשך כח–)  ספרדי ואיטלייב ידכלאך בכתוהבי, מווארשא

אך גם ,  להשלימו ולתקו–ובמשך הזמן אצטרך לעבור עליו עוד הפעם , המפתח עדיין איו בשלימות כלל
למצוא על , בצורתו הוכחית ביכלתו להועיל

  .ידו את המבוקש

  :השיב הרביו

אחדים ' ע, )ושל מי(לא סמן גלה או חסידות 
  .]זה[ב] צא[וכיו" 'בן מאות ע"או 

ולכן התחלתי אז לערוך כרטיסי קטלוג לאוסף כתבי  
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  .היד

  :על זה השבתיו ,)של הספרים הדפסים(" הקטלוג' מתי יהי"שאלתי איזה זמן כעבור ש,  הקודםפרקכבר סופר ב

את הקטלוג התחלתי לערוך מחדש , "הקטלוג' מתי יהי"א "ר שליט"ק אדמו"ש אלי כ"בהמשך למ
  .) דפוסים ישים–ד "התחלתי בספרי חב(

 200-ערכתי לקרוב ל ביתיים(הפסקתי את עריכת הרשימות להביכלאך , כדי שאוכל להספיק בעריכה זו
  .)1000-ועדיין שארו כ, ביכלאך

ט חזרתי לעריכת הקטלוג " תשלקיץב. ט עסקתי בעריכת הקטלוג לספרים הדפסים"במשך רובה של שת תשל
  :כתבתיו, דוגמה מ הכסתי"ובתחלת שת תש, היד-תבילכ

 כתיבה ספרדית – כרכים 350-למעט כ, אשכזים- [יד - ת סיימתי היום עריכת הקטלוג להכתבי"בעזהי
  . כרכים900- שהם כ, שבהספריה] יד- צילומי כתבי150- ולמעט כ; ואיטלקית

,  צילום הקטלוגרף בזהמצו
אשים (עם מפתח שמות 

  .לוג זהלקט) וחיבורים

אולי , לשלימות הרשימה
כדאי לרשום גם את הכתבי 

ר "ק אדמו"יד שבחדר כ
  ?א"שליט

  : השיבהרביו

  .ח"ח ת"ות] קבל[ת

 .. במספר מתחיל –" כדרכו"
חסר , 'וכו 9, 5חסר . 3
  המספרים]רוש[פי

  .)?סידורי סתם? בפאליצע(

  .להראותי ? 517

! חסידות'  באמצע ס705-6
  .ועוד

ודות כתבי היד ועל מה ששאלתי א
  :השיב, שבהיכל קדשו

  .'אלה שהי מוסר להיחם בהספרי

  . מחוץ לקטלוג הספריה–היד שבחדרו -שאשאיר את כתבי, כלומר

*  

  : והבהרתי את השיטה שבה ערכתי את הקטלוג לכתבי הידלמחרת כתבתי

 כאן במספרים גם שארו, 3-89' וסמו לפי הגיעם הה במס, הביכלאך שהגיעו מאוסף באברויסק) א
  .)ישו כרטיס מיוחד המבאר זאת בהכרטסת( מספרים חלקים 27- אלו כפריםולכן שארו בין מס, אלו

ולכן שארו ,  אלופריםושארו גם כאן במס,  .1001-1200סמו שם במס, הביכלאך שהגיעו מווארשא) ב
  ).גם זה מבואר בכרטיס מיוחד( חלקים פרים מס75-אלו כ. בין מס

  .המספרים אך עומדים בהפאליצע לפי סדר הביכל)ג

, ראה לי לעשות מחלקה מיוחדת מאתם' ולא הי, ד" ביכלאך בכתיבה אשכזית ואים מחב30-ישם כ) ד
הכוללים בלאו הכי (ד "ושארו בין הביכלאך מחב, או להיחם בין הביכלאך בכתיבה ספרדית ואיטלקית

  ).ח"גלה ודא

 ביכלאך 5עוד " ז"תולדות אדה"ובהמפתח ערך ; ר הזקן"תולדות אדמוהכולל , 517 פר מסרף בזהמצו) ה
  .בעין זה

  :ג-על סעיפים א, השיב והרבי

  . הקטלוגבפתיחת זה הרי מקומו ]פר[בס

  . דהקטלוגסידורי ]פר[ מס)מימין( בכל קטלוג ישו – ]ה[ז] ל[לאחרי כ



   הקטלוג בעריכת עוזרים –עבודת הקודש   קכו

 

שגם בכרך זה שהכסתי צריך ) א, כלומר
טת עריכת את שיהמבאר להיות הכרטיס 

) ב.  הקטלוג בתחלתומקומו, הקטלוג
, אפשר לעשות מיספור וסף סידורי

  .1שיתחיל ממספר 

  : כתבדועל סעיף 

  ,)517. מס(להחזיר 

  .)בעין זה ביכלאך 5(להראי 

  עוזרים בעריכת הקטלוג  .צו
ל כתבי על יסוד מכון עם צוות מיוחד לעריכת והוצאה לאור ש הרביח הכריז "בהתוועדות חג השבועות תשל

  .)רי' ספריית ליובאוויטש ע' כמסופר בס(רבותיו בגלה וחסידות 

  :למחרת קרא לי הרב חדקוב ואמר לי

עמוד בראש הצוות ת אתה ו, בחסידותכתבי הידח חטריק יעמוד בראש הצוות ל"הרבי רוצה שהרא
  . בגלה הידלכתבי

  :כתבתי אז לרבי

ת "ועוד יתווסף בעזהי(עריכת יגדיל תורה , אךאם אמשיך להבא בעריכת המפתחות ותיאורים להביכל
ואולי כדאי . מסופקי כמה אספיק בעריכת הכרטסת לספרים הדפסים, ) על ידי המפעל החדשבבקרו

  ).אם אין עין למסור חלק זה לאחר(לקחת עוזרים שיתעסקו בזה 

  : לי הרב חדקובהשיבועל זה 

וכל ת ש, עוזר בעריכת הקטלוגךלכן ימוה ל,  בעריכת הקטלוגךכיון שמרובה העבודה המוטלת עלי
  .להתפות לעבודת המכון

  :כעבור כמה שבועות כתבתי אליו

כדי שאוכל להתפות יותר לעבודה של המכון ', שכדאי לקחת עוזר לעבודתי בספרי, מה שאמר לי כבודו
  .אברויסקאת הביכלאך של ב' ביתיים התחלתי לתאר וכו. ל" הודעתי על כוותו לה,העתיד לקום

רק לתת ' או שעלי הי'; אם עלי למצוא אחד שיתאים לעזור לי בעבודה בספרי,  עדיין לא תברר לי
  .העומדים על גבי על ידי והשאר יסודר, הסכמתי

בשי הפרקים  כמובא לעיל ("הקטלוג' מתי יהי"על ידי הרבי כששאלתי שוב , ובאמצע הקיץ, לא קבלתי אז מעה
  :כךכתבתי על , )םמיהקוד

  .אפשר להספיק שיהם' ואז הי', לקחת איש וסף לעבוד בספרי, פעם הזכיר לי הרב חדקוב אפשרות

הרבי השיב  והרבי
  :בשאלה

העשה 
  ?כן

*  

. פרקים הקודמיםבכמסופר , )דפוסים ישים(ד "בעריכת קטלוג לספרי חבהתחלתי לעסוק באותה שעה 
  : הרביהעיר על כך, כשהכסתי דוגמה

-מוכרח שיצרף
ישכור עוד 
מתעסקים בזה 

  .ובמרץ

  

שהוא התחיל לערוך הקטלוג לספרי חסידות , וילהלם' יצחק שי' ח ר"מתאים להוראה זו צרפתי אז את הרה
  :כתבתיו,  לרביהודעתי על כך. הכללית

  .וילהלם'  שערך התמים יצחק שרגא פייביש שי–" חסידות הכללית" הקטלוג של מדור רף בזהמצו



     הקטלוגבעריכת עוזרים – עבודת הקודש  

ל קיבל רשות מ"ההלת הישיבה להתעסק בזה עד סוף חדש מואודות הזמן ,כל היום במשך – חם אבה 
  .חצי היום להמשיך בזה במשך –היא תדון אודות תית רשות , שלאחר זה

ולכן לא דייק על , על מת שיעתיקוהו לאחר זה במכות כתיבה, בכתיבה –ביתיים הוא ערך את הקטלוג 
   ?)פ"עכת עתה לע(או להסתפק בזה , ור להעתיק במכות כתיבההאם כדאי למס. 'יופי הכתיבה וכו

  .ת שתדל לשפרו מזמן לזמן"ובעזהי, שיו משתדלים לשמור על שיטה אחידה בצורת העריכה

השיב בהדגשת  הרבי
  התיבות

להסתפק בזה 
  .)פ"ע עכ"לע(

  :וכתב

  .להחזיר

כלומר להחזיר לי את 
  .הקטלוג שהכסתי

*  

ח "בתחלת אלול תשל
  :יכתבת

ו את הקטלוג לכ, חם אבבמשך חודש מאחוז מהספרים 10-שהוא קרוב ל,  ספרים2000-ערכ 
  :'שבהספרי

  .מהספרים יקרי ערך) כשליש(ולחלק , )דפוסים ישים(ד "אי ערכתי לספרי חב

  .וחלק מספרי דרוש, זהר והקבלה, וילהלם ערך לספרי חסידות הכללית'  יצחק שרגא פייביש שיםהתמי

ועורך ,  חקירהיערך לספר)  באופן זמי–קיבל רשות מההלת הישיבה (אולידורט ' ד משה שיהתמים דו
  .עתה להגדות ומפרשים

   .עטפום בשי לוחות קרטון וגומי, ספרים רבים הצריכים כריכה

  .ל"ת הריכשיתאימו ויסכימו להתעסק בע, אברכים וספיםלמצוא עדיין משתדל אי 

  :השיב הרביו

 יותר 'וכו וטובים שים
  .ובלבד שיתאימו, מאחד

  :כעבור כמה ימים כתבתי

  :'צורפו להעבודה בהספרי, בהתאם להמעה בסוף שבוע העבר

  . בעיקר בעריכת הקטלוג–שאחאט ' ת מחם גדלי"הרה) א

 בעיקר בסידור הספרים –) מחצי היום ומעלה, קיבל רשות מההלת הישיבה(יוסף יצחק לוין ' הת) ב
  .ך לזהוהשיי, בארוות

  .ראה שהם מתאימים לעבודה זו, לפי הסיון בימים אלו

במשך כל  ,עסקו בעריכת הקטלוג לספרים הדפסיםוביחד , טווערסקי' חמן יוסף שי' ת ר" אז גם את הרהצרפתי
  .מ"בשלהי חורף תשוסיימוהו , ט"שת תשל

  :ט כתבתי לרבי"א תשל"ד מ"בכ

  ".עת- כתבי"דור הת עריכת הקטלוג למ"היום סיימו בעזהי

  . חוברות בודדות10,000-שבהם קרוב ל, עת- כתבי-750מצאים כ

  .והעבודה התהלה באטיות, פה כל אחד מהעובדים לתוכיות הקיץ שלו, לערך, ח תמוז"החל מר

- כתבי"ואי עם ה', וכו" חול- ספרי"ת עם ה"הוא יתעסק בעזהי, ווילהלם' יצחק שי' ת ר"כעת שחזר הרה
  .'וכו" יד

  :רבי השיב על כךה
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*  

  .לספרים שהיו יתוספים מזמן לזמן, אחדח הסתפקו במקטלג "מאז עד שת תשמ

  :ג כתבתי"ח סיון תשמ"בער

, אך מחמת הספרים היתוספים בתדירות, עתה כשסתיימה עריכת הקטלוג אין יותר צורך בעובד קבוע
לעריכת הקטלוג וסידור , לערך,  אחד בשבועיש צורך בעבודה של יום, ומחמת השימוש הקבוע בספרים

  .הספרים

*  

שוב , )קז כדלקמן פרק (והתאחדו שתי הספריות יחד , )קו כדלקמן פרק (כשהתחיל מבצע הספרים , ח"בשת תשמ
  .קראוס' ר שמואל שי"הוצירפתי לעבודה בספריה את , התרבתה עבודת קיטלוג הספרים

  :כתבתי, )קיב כדלקמן פרק  (ב"ד שבט תש"כשבאתי מרוסיה ליו

כיון שיש רק שים עובדים כאן , משכת עבודת הספריה כאן באטיות, במשך הזמן שאי ברוסיה
דאי לקחת עוד שים והאם כ, עוד רבה העבודה כאן. קראוס' ש שי"וילהלם והר' י שי"הר: בקביעות

כדי לזרז את סיום סידור הספרים ועריכת הקטלוג, ל"שיעבדו בה.  

  :הדגיש את המלים והרבי

  .כדאי לקחת עוד שים

' אברהם שי' ת ר" והרה,שעבד על עריכת הקטלוג, וואלאסאוו' מחם מעדל שי' ת ר"צירפתי אז לעבודה את הרה
  .שאר פרטי סידור הספריהבשעבד , בערס

בראשית שת , סיימו כעבור כשה וחצי, ורשימתו במחשב, ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"קטלוג לאוסף כאת ה
ד"תש.  

  קטלוג על מחשבה  .צז
  :והוספתי,  דיווחתי על התקדמות העבודה בעריכת הקטלוגח" תשלבתחלת סיון

 כפי שמסדרים –קומפיוטער  על ידי ראה לי הכי יעיל לסדר הכרטסת' והי, התעייתי בכמה אופי סידור
' וכן סידרו בספרי(להשיג מכוה זו רק באגלית  באפשרי' אלא שעד עתה הי; זאת בספריית לוי יצחק

הספרן של ספרי(וואקסמאן  והיום הודיע לי, )ד עתהל ע"ה 'ודע לו אפשרות , )ל"ה י ימים אחדיםשלפ
  .שון הקודשהמכוה בל להשיג

" ת ידיואיו תח"ש יםאיזשהו ספר כאשר כתבתי על, כעבור תקופה קצרהאבל , על אותו דיווח לא קבלתי תשובה
  :שיבה

  !!'הרי מצאו בספרי

  ?הקטלוג' מתי יהי

  .]ן[כ] ם[ ג]ודש[הק] שון[בלכבר יש ' לואקסמן שי

   

, צד לעיל פרק מה שהשבתי על השאלה הראשוה כבר עתק 
  :ועל השאלה השיה כתבתי

עולה בסביבות  )כמה מכוות(הה כל הסיסטעם , י יצחקבהוגע להקומפיוטער המצא אצל ספריית לו
הייו , להשתמש בהמכוות שאצלם אבל אפשר גם. וגם אצלם מצאות המכוות בחכירה$, 10.000

  להעתיקם על)לאחר שהמכוות פויים אצלם(ובערב  ,שבמשך היום ירשמו את הקטלוג על כרטיסים כאן
  .המכוות

  :ז השיב הרבי"וע

  .)פ" עכ]תה[ע] ת[לע(די בזה 

בלי תוכה על , פ"שאם כן כדאי להסתפק לעת עתה עכ, כלומר
  .המחשב
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    מחשב על הקטלוג – עבודת הקודש  

 , הוכה תוכה מיוחדת לעריכת הקטלוג על המחשבט"תשמבחורף . ז"המחשב הראשון קיתי באביב תשמאת 
  .קטלוג למחשבקליד את כרטיסי ה התחלו להבתחלת הקיץו

  :ט דיווחתי"תשמ א" מ'בה

שבאותה  אלא; "מחשב" להתעיין בעריכת קטלוג הספריה על גבי ר"ק אדמו"ח הורה כ"כבר בשת תשל
  .שלו היו בשוק תוכות מתאימות לצרכי הספריה שעה עדיין לא

 ,ספרייתיו לצורך מתאימות שלא ראו לי ובדקתי כמה תוכות ,התעייתי בזה הרבה בשים האחרוות
במיוחד , הסכים לערוך בחם תוכת קטלוג ,"מתכת"כ שעובד, קרבסקי' שי שבתי 'ר ת"הרה אשר עד

  .שלו לספריה שלו לפי הדרישות

  .שיפורים לפי הדרישות שלי לזמן ממשיך להכיס בה ומזמן, העבר בתחלת החורף את התוכה הוא ערך

מספר , הדפוס מקום או זמן, רשם המחב,  לפי שם הספר–הזאת אפשר למצוא ספר בקלות  בתוכה
  .או לפי חיפוש כל מלה רשומה בקטלוג, המדור, הספר בקטלוג

.  ספרים6000- כ ביתיים רשמו.  התחילו לרשום את הקטלוג במחשב,אחרי שהתוכה היתה מוכה
  .מהספרים שכבר רשמו,  הדפסה מקטלוג שמות המחבריםרף בזהומצו

  :השיב והרבי

] ן[זמ וה]מה[ ח]מה[ ח]דה[ותו
  ' וכו]ה[ז] ל[ כמובן וירבה בכ]רמא[ג

וימים אלה בטח עוד ועוד ספרים 
  .'וכו

*  

  : הודעתי שוב"ג אדר תש"בכ

 קטלוג מושלם של רף בזהמצו
שסיימו , ח"הספרים שבספריית המל

  ".מחשב"ב לרשמם ימים אלו

,  הוא הדפסה מהמחשברף בזההמצו
  .מסודר לפי שמות הספרים

  .ח"לוג לספריית אגוכעת עוסקים בהשלמת הקט

  :השיב והרבי

  .]רמא[ג] ן[והזמח " ות]קבל[ת

  

  

*  

  :א כתבתי"ח תש"מ' בג

מקוים שבעוד  .ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"הספרים עוסקים עתה בסיום עריכת הקטלוג לספריית כ
גם אי התחלתי לעסוק ". מחשב"ב ואז יתחילו לרשום גם את הקטלוג הזה, חודשיים לערך יסיימוהו

  .יקרי הערך  לכתבי היד והספרים–סיום עריכת הקטלוג ב

  :השיב הרביו

  ?)שבעוד חודשיים(

   

  .יתב הדגיש מתוך מכ"בעוד חודשייםש"את המלים 



   וקאפוסט לאדי דרושי רשימת –עבודת הקודש   קל

 

  רשימת דרושי לאדי וקאפוסט  .צח
וכתב , מסרו לספריה  הרבי.ב ידכתלרבי א התקבל "בקיץ תשמ
  :על המעטפה

  מהיר

  לוין' ב שי"להררשד

  .' וכולברר הישו כאן כבר

  .שלח במתה

   

  

*  

  

  :כתבתי

מודשיין ' י שי"ור, אים מליובאוויטש
ץ בשמאמר האחרון שבו דפס בקו, העיר

ואפשר שכולם , על שם לאדי" טמירין"
עדיין לא השויתי . ד מלאדי"מאמרי מהרי
  .באופן יסודי

  :השיב הרביו

 ביכלאך ]מה[וכ] מה[הרי יש כאן כ
  .)מלאדי(

  :כתבתיועל זה 

רי "תה אין רשימה של מאמרי אדמולעת ע
דיין עואם כן , קאפוסט ולאדי שבהספריה

ל "אין אפשרות לברר איזה מאמרים מה
  .כבר מצאים בהספריה

ר "או להשאיר הדבר עד שיסיימו רשימת מאמרי אדמו, האם כדאי להתחיל להתעסק ברשימה כזו
צמח , ר הזקן"מוימת מאמרי אדלעת עתה ישה רש; ) שעל פי השים–ומאמרי הצמח צדק (האמצעי 

  ...ע"צ "ב ומוהריי"מוהרש, ש"מהר, צדק

ואם כן עדיין לא תברר אם ... אבות -מאמר אחד מצאתי במגן, בהשוואה רופפת לביכל שתקבל זה עתה
  .שאר המאמרים הם של לאדי או של קאפוסט

בי שבאוסף כת לאדי וקאפוסטך רשימה למאמרי לערואיידלמן ' יוסף יצחק שי' ת ר"מהרהאז בקשתי למעשה 
  .כדי שיהיה אפשר להשוות, היד



    לים" יד למוכתבי תצלומי מסירת – עבודת הקודש  

  לים" למובי ידמסירת תצלומי כת  .צט
  :וכתבתי אז לרבי, ר אברהם אבלי מווילא"אברהם להג באר פרט הכיו לדפוס את הס"בשת תשל

 ומציע, ת שלו" שופרר אברהם אבלי מווילא מדפיסים עתה ס"שצאצאי מוהר, מודשיין כותב לי' י שי"ר
  . באם מצאות כאן–לשלוח להם תשובותיו 

האם ). 232. י מס"כת(שבהספריה ) ף כתב ידו גו–אחד מהם ( צילום שתי תשובות ממו רף בזהמצו
  ? על מת להדפיסן–למסרן להם 

  :השיב והרבי

 )למסרן להם(
 ל מתע(העתק 
  .)להדפיסן

   

המלים המוסגרות הודגשו 
  .מתוך מכתביק "בכתי

 מצאו כעבור כמה שים
' ע) ג"אדר תשמ-שבט(ב ' ותארתי הדברים בקובץ יגדיל תורה חוב, שזיהיו ככתב ידו, בספריה עוד מספר דפים

  .קלו ואילך

*  

צילמתי . ר יצחק אלחן מקאווא" לקבל כתבים של הג,"מכון ירושלים" מ וספת התקבלה בקשהא"שלהי תשמב
  : וכתבתישתי מכתבים

וביקש אם יש כאן , יצחק אלחן' ודיע שהם מכיים לדפוס ספר על רה" מכון ירושלים"אחד מחברי 
  ).א ולעת עתה לא קיבל מעה"ר שליט"ק אדמו"אמר שכתב על דבר זה לכ(חומר אודותו 

  ?)הובא עם הכתבים מווארשא, הגוף בספריה(ב "האם ליתן לו צילום המצו

  :בוכת, שבמכתבי" ב"ליתן לו צילום המצו"הדגיש את המילים  הרבי

 עוד ]היות[ל] ריך[וצ
  .)?אליו( ]תבים[מכ

  

עד , לשעה לא ידעתי למה הכווה
התקבל , ג"בחורף תשמאשר 

מח ת הצ"בעת עריכת המילואים לשו(ה "בשת תש שהוא היה לעיי הרבי, )1331מספר (ח ' י סי"לספריה הבוך בב
  .ר יצחק אלחן"ובו עוד תשובות מהג, )צדק

  :וכתבתי,  שלהםתצלוםמסרתי ה

האם כדאי . ה"א קזרובסקי ע"שהגיעו לאחרוה מעזבון הרש', ח' י סי"ך בבוב הם מב"הצילומים המצו
  .לשלוח הצילומים

  :הרבי הדגיש את המלים

  .כדאי לשלוח את הצילומים

   

*  

ר יוסף "ב כתב לי הר"ז תשרי תשמ"בכ
  :מהל מכון ירושלים, בוקסבוים

ה "כאשר יצא בע. ל"של הגאון רבי יצחק אליחן זצ תאי מאשר בתודה קבלת הצליומים משתי אגרו
להגאון רבי אברהם אבלי " באר אברהם"ת "כן הגו בשו( בודאי שזכיר הוסח שכתב כבודו ,הספר

אפשר שתסכימו ) ... א"ר שליט"תשובות מספריית האדמו'  וקיבלו ג,שיצא לאור על ידי המכון, מווילא
, ואולי ברשותכם כתבים וספים, ים עתה במכוןכת כתביהם עורששלח לכם רשימה מגדולי ישראל שא

  .ומגלגלין זכות על ידי זכאי

  :ח כתב לי שוב"ז מ"ובכ
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אי מצרף בזה את רשימת המחברים שאת כתביהם או . מר חשון' קיבלתי בתודה מכתבו מיום ה
  .ומאד וקיר ועריך סיועכם, עורכים עתה במפעלי המכון

בייהם גם , שבדעתם לערוך את כתביהם ולהוציאם לאור,  מחברים35לי רשימה של בצירוף למכתב זה שלח 
  . מרוקו–מרבי פאס ,  שבין המחברים הם גם רבי יהודה בן עטר ורבי יעקב בן צור,"מכון אור המזרח "דורמ

  :וכתבתי, העברתי את מכתבו לרבי

ודה בן עטר ורבי הרבי י:  פאסועיקר השאלה היא בדבר רבי, י בוקסבוים"מכתבו של הררף בזה מצו
. מכתבים שטרות ועוד, י לערך"תק-ס"מבין השים ת,  ועשיר משיהםבשיש כאן חומר ר, יעקב בן צור

  .האם לשלוח להם צילום

  :השיב והרבי

  .מהיר. ]שאי[ח

" מזרח" לאם בוגעע "צ
ל וכועבפול "יעשו ה'.  

עדיין אין  – ועיקרועוד 
בוגע " קהת"החלטה ב

 שבאו לעובדי ]ד[ י]בי[לכת
ד במרוקו לרגל עבודתם "חב

. )'מה יעשה בהם וכו(שם 
לכן אין לפרסם אודותם כלל 

  .)פ מכאן ולהבא"עכ(

   

ומה שכותב שרוצים ,  ומוציא לאור המכון ירושלים הוא ממחברים אשכזיםךשעיקר הספרים שעור, כלומר
ולא ברור ,  אפשר שהיא רק תוכית מורחבת,"אור המזרח"במסגרת , להוציא לאור ספרי כמה מחברים ספרדים

  .אם עומדים הם עתה בעריכת והוצאה לאור של ספרים אלה

  .השלוחים במרוקוידי אם למסור מכתבי היד שהגיעו על ת "בקהעדיין אין החלטה , וגם בלי טעם זה

  .ולכן אין לפרסם אודותם כלל

*  

  :בתי לרביא שבט כת"ביו, ות האוסף הזההתפרסם באיזשהו ספר אוד, ט"בחורף תשמ, כעבור שים רבות

גיעו לכאן ההיד ש-בקשר לזה מזכיר גם את כתבי, היד שבספריה- יש גם כמה שורות על אוסף כתבי
אמם . הוא לקח זאת כראה מתוך מאמר של חמיה אלוי שכתב על כך לפי מספר שים, ממרוקו

ר "ק אדמו"כ בהתאם להוראת, מכחיש להתחמק ממעה או אי רגיל, הזה כששואלים אותי על האוסף
  .לא לפרסם על האוסף שהגיע לכאן ממרוקו, לפי כמה שים, א אלי"שליט

האם להמשיך להתעלם , ההתחמקות שלי ולא תמיד מתקבלת ,האוסף הזה בדפוס כיון שתפרסם
  ?ממציאות האוסף הזה

  :השיב והרבי

  .עד שיוחלט לפרסמו

*  

ה הראתה, "ת" אין החלטה בקהעדיין"ל "ממה שהרבי כתב במעתו הקדושהשלא מופרך להוציא לאור ,  לי כוו
 על ידי  אלובי יד כתציא לאורלערוך ולהו"ראה מהמעה המועתק לקמן '  וכן הי.ת"כתבים אלו על ידי קה

  ".ת"קה

ובו .  ליובאוויטש–ד אהל יוסף יצחק "אשר בספריית אגודת חסידי חב" מבית הגזים"ט ערכתי ספר "בשת תשס
  .ל שהגיע ממרוקו" מתוך האוסף הבפרסמתי חומר ר

*  

  :וכתבתי על כך לרבי, ט"יד שבחי הבעש- תצלום כתב אברהם רובישטיין'פרופאצלי  ביקש ב"לערך בשת תשמ

ל בא "וגם הרח, )'וזוגתו תי(אברהם רובישטיין ' ביקר אצלי היום פרופ', ל שי" המלצתו של הרחל פיע
  .אתוכדי להפגש ' לספרי
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ומבקש לקבל ,  עם מבוא הערות וציוים–ט " שבחי בעש את הספרציא לאורמר רובישטיין מתכון להו
  ?האם אפשר לתת לו. א"ר שליט"ק אדמו"ט שבספריית כ" שבחי הבעשב ידצילום מכת

על  בקורת ואמר שאולי יכתוב דברי,  אגרות קודשפרואי תתי את ס, ל"ספרי אהל רח ל תן לו את"הרח
  .יהםש

הדגיש את  הרבי
אפשר לתת " התיבות

  :אבל כתב, "לו

? ]פר[מחבר ס
  ?לא לקתר

שאם הוא , כלומר
 אפשר לברר ,פרחיבר ס

 לכתוב אם איו חושב
ואזי ,  לקתרל מתע

  .אפשר לתת לו

  :כתבתי לרבי, אחר שרובישטיין פרסם מאמר בושא

שתקבל ,  קטע ממכתב וחוברתרף בזהמצו
שבחי  "ב ידלמי שמסר כת(ין רובישטי' מפרופ
  ).להדפסה" ט"הבעש

  :והרבי כתב על זה

  .להחזיר

  .סוף דבר

  :עיתי על כך

' פרופ, "ט"שבחי הבעש "ב ידבעין כת
ובמספר מקומות , רובישטיין הגיהו מהדפוסים

ומתכון ,  שיוים והוספות תוכייםאמצ
  .להדפיסו במהדורא מדעית

' י שי"ביתיים ולד סכסוך ביו לבין הר
  .ואכי לא ידעתי. להדפיסו זה זמן רב' שרוצה הי, מודשיין

  . המעה שאי כותב לרובישטיין בזהרף בזהמצו

וכעבור זמן , י מודשיין תצלום מכתב היד הזה"קיבל ממי הר, באותה שעה לא זכרתי שכבר לפי איזו תקופה
  . זה גרם איזה סכסוך בייהם מי יפרסמו ראשוןובעל כרחי. ובתוספת מבוא, הוא הוציאו לאור בתצלום כתב היד

  : וכתבתי לרבי,ב"אדר תשמ- שבט, 3" סיי" שדפס ב,תדפיס של מאמרורובישטיין אחר כך שלח לי 

  . על פי כתב היד שיתן לו מכאן–ט "רובישיין על דברי שבחי הבעש'  תדפיס של מאמר פרופרף בזהמצו

*  

  :מ כתבתי"בשת תשד

חומר ' אם יש בהספרי, גוטליב'  שיתלי פר"רשאלתי מה
  . תולדות לוי יצחקפרחדש עבור ההוצאה החדשה של הס

  .רף בזההאם למסור לו מהמצו

  :השיב והרבי

  .'רק הא

  :ועל המכתב השי כתב

  .ל"לא להו

  

*  
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שאלתי אם . החוקרים בפילדלפיה לבוא לבקר בספריהחד התקבלה בקשה בכתב מא, ה"בתחלת שת תשמ
  :השיב הרביו, להסכים

להודע מהותו  ]ן[כ] ם[גכדאי (להסכים 
  .)]וב[ט] ם[ש' א שי" הר]די[י] ל[ע' וכו

   

*  

' ירמי' א התבקשתי על פרופ"ח תש"בתחלת מ
.  מהספריה לאחד שביקשתצלום לשלוח, ברובר

  :א שאלתי"ח תש"מ' בט

  '?ברובר שי' כהמלצת פרופ, האם כדאי לשלוח הצילום

או שעלי , ד"האם עלי לעשות כפי הלע, ד שכדאי לשלוח הצילום"מקום שלעב, צא בזהבזה וכיו) ב
  ?לברר ולשאול בכל בקשה בפרד

  :השיב והרבי

איו כותב הטעמים 
. ) בפרט–לשלילה (

  ?בעבר' הכבר הי

בכל אופן שייך 
  .ח כמובן"לאגו

  

  :למחרת הסברתי את שאלתי

  : שבספריהבי ידבעין צילומי כת

ולפעמים יתו , לפעמים היה המעה חיובי [לתת שאלתי אם רך כללבד. רבות קשותבאו ב במשך השים
. איך להוג תמיד הייתי חוכך בדעתי, לא תמיד היתה השעה מוכשרת להטריח בשאלות... הגבלות 
  . והייתי ותן על דעת עצמי,לפי ההגבלות שלמעלה הייתי מע מלתת ולפעמים הייתי והג לפעמים

  .בקשתי לקבל הדרכה כללית, יבור על פתיחת הספריהעתה שהתחיל הד

  :השיב והרבי

,  מחדש אחריות ובמילא בירור כדרוש–כל שיוי 
  ?]ה[ז] ל[ע' ואיפוא הזמן וכו

   

*  

  :באותו פתק כתבתי גם

 ב ידאחד מהם כת [ חשובים בגלה בספריהבי ידיש הרבה כת
ש לערוך "מא חדלהציע לא  האם כדאי,]טוריםל לארבעה "ביאור הרש, כראה, שבסופו, דרכי משה הארוך

  ? או להמע מזה,]ת"קה על ידי אולי[ אלו ציא לאור כתבי ידולהו

  :הדגיש את המלים הרבי

  .]ת"קהעל ידי [  אלו]ד[י] בי[כת] אור[ל] ציא[ש לערוך ולהו" מא]חד[כדאי להציע לא
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  בירורים בחומר שהתקבל  .ק
וכתב לי , )1351י "כת(ב בפלעשצעיץ "אהרן זאב שו' היה ברשות רלספריה ביכל ש ג שלח הרבי"בשת תשמ

  :אודותיו

  ?ב דפלעשצעיץ"שו

  .אולי יודע אודותיו' ל שי"לשאול מהרח

   

  :וכתבתי לרבי, סיפר לי עליוש, ל"שאלתי אצל הרח

  :'ל שי"מדברי הרח

מאז , יץ]צע[השוחט בפלעש' אהרן זאב הי' ב ר"השו
ע שהרב "ש "ר מוהר"מוק אד"ם הפשרה של כשהתקבלה 

  .38מהמתגדים והשוחט מהחסידים' יהי

  .ב במקומו"ירתו תקבל לשוט פחרולא, עוזרו' ל למד אצלו אומות השחיטה והי"אבי ז

ואז תקבל לעוזרו של , ח"יץ בגיל י]צע[ותחתן בפלעש, ז"ל ולד בשת תרי"אבי ז, אי לא ראיתיו
  . אודותיו לפרקיםבביתי היו משוחחים. אהרן זאב' ב ר"השו

  :השיב והרבי

  .לצרף להביכעל

  

*  

, ספר אמת ושלום ישראל גליצשטיין לרבי' ת ר"ה שלח הרה"באייר תשמ
  .לא ודע למי,  בשולי הגליוןב ידובו כת

  :כתב הרבי, כשהתקבל הספר

  לוין' ב שי"הררשד

  ?לברר הדפס

   

  :וכתבתי

וא אחד אשר ה, רק זאת, זהותו של המחבר לא תבררה עדיין
  ...ט"תרכ- ח"ושכתב את ההגהות בין השים תר, מחכמי תויס

  .מצאים ממו כמה טפסים בספריה, הספר אמת ושלום עצמו

*  

ומצורפת לה פתקה שבה , ו מסרה לי חבילת מפתחות לביכלאך"בחודש שבט תשמ
  :כתב הרבי

  . מפתחות לביכלאך

  ?הישם הביכל
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  :כתבתיו

המפתחות האלו . שרובם ככולם הגיעו הה בשעתם, לאך של אוסף חןהמפתחות מהביכלאך הם מהביכ
  .)כפי שצייתי בראש המפתחות( 158, 153, 142, 141: הם להביכלאך המצוייים בספריה במספרים

  .לא מצאתי בספריה" ושבתה"המפתח האחרון לבוך 

  :השיב אודות המפתחות הרביו

   לצרפם להביכלאך

  :ואודות המפתח לבוך ושבתה

ל"כ.  

*  

ועוד דף פירוש רבי ,  פירוש קרשקש למורה בוכיםב ידיעקב יצחק בידרמן לרבי כת' ת ר"ז שלח הרה"בטבת תשמ
  .רה בוכיםיוסף כספי למו

  :כתב על מכתבו הרבי

  .ח"ח ת" ות]קבל[ת

? ]אור[ל] ציאו[לברר ההו: ספריה
 ]אור[ל] ציא[פ מהמו"הזכר עכ

  .' וכו)קויפמן( ]בוכים[] רה[דמו

   

  :השבתי

  .ואיו יודע הפרטים, יוסף כספי' שרשום אצלו שהוא פירוש ר, שאלתי אצלו והשיב

 ב ידואיו הפירוש שבכת, יוסף כספי למורה בוכים' פירוש ר, השוותי לספר עמודי כסף ומשכיות כסף
  . לא הצלחתי לברר מיהו בעל הפירוש ואם דפסלעת עתה. זה

  .וסים הוא הדפס בכל הדפ–פירוש קרשקש 

*  

  :וכתב, שי ביכלאך שהתקבלו  שלח לי הרבי"בכסלו תש

  לוין' ב שי"הררשד

ב מרבותיו שעדיין לא "כדאי לברר היש בהמצו
  .ל"הו

  

  :וכתב, בי ידכעבור כמה ימים שלח אלי עוד כמה כת

  ?ל"ההו? דרבותיו? ח"דא

   

ת  קיבל הרבי מחזור מש"א תש"מ' בי. מזמן לזמןכתב אלי וכעין זה 
  וכתב על זה, ב"תקס

  .לוין' ב שי"הרשד(לברר 

   

  :פעם כתב

  .לוין' ב שי"לברר אצל הררשד

  : על אותו פתקוכתב, מסר את הכתבים לספריה, אחרי שהשבתיו

  .לוין' ב שי"להחזיר להררשד

  

*  



    שהתקבל בחומר בירורים – עבודת הקודש  

  

  :פעם כתב

  'ל שי"הררשדב

  'לההלת הספרי

  .'לברר וכו

  

  

  

  

  :כתבתי לרבי, כלאך שהם אצל הסוחריםי מודשיין תצלום שי בי"פעם שלח לי הר

  ].המקור אצל סוחרים[מודשיין ' י שי"ששולח הר, ב יד קודש צילום שי ביכלאך כתרף בזהמצו

  :והרבי השיב

  ? ל"ההו

  ?באיזו סידרא

  

  

  

  

  :ר כתבתי לרבי" אד'בב. מ הוזקקו למכות צילום בספריה"בחורף תשד

' ברוק ור' יוסף שי' תרמה לו היום על ידי השותפים ר, יההדרושה מאד לעבודתיו בספר, מכות צילום
  ".גביה-לה"מהלי , משולבין' דובער שי

  :והרבי השיב

  .ודבר בעתו', שמרבים בשמחה כו) ר"אד(

  

 



   ספרים השלמת –עבודת הקודש   קלח

 

  ספרים השלמת  .קא
  :באחד מהם כתב, כמה ספרים חסרים לספריה מ שלח הרבי"בשת תש

  .החלקים' לצרף צילום הע

  

  :בשי כתב

  .' הראשוים השער וכו]מודים[ילום העלהוסיף צ

  

  :ובשלישי כתב

] צא[כיו] פרים[ וכן בשאר הס–החסרים בצילום מטופס שלם ' להשלים הע' למסור הספר להספרי
  .]זה[ב

  :כתבתי על כך

שלאחר שיסיים רשימת ספרים הכפולים , וילהלם' י שי"דברתי עם הר, )ב"בהמצו(בהתאם להזכר 
  .השלמת הצילומים ל"יתמסר בל, שבספריה

שלכאורה אין הדבר משתלם אלא , אביע חוות דעתי בידון, הה לאחר טילת רשות, ובעצם הדבר
  :ולדוגמה, בספרים שיש להם ערך מיוחד

 מתחיל – זה פר הוצאות שוות של ס10בהספריה יש (אין לו ערך מיוחד , רף בזה הזכר בהמצופרס
, )5$-שאולי אפשר להעריך שוויו המסחרי בכ(הפגום ביותר ובפרט במצבו , )ב"מהוצאת שאלויקי רפ

 שבה טופס 'לברר ספרי; לרשום דפים החסרים(שלכאורה אין משתלם למסור עבורו יום עבודה תמים 
, )'לסוע אליה לצלם וכו; שלם

שבצירוף (והוצאות הכרוכות בזה 
  ).30$- שכר עבודה יעלה כ

 2000- לאידך ישם בהספריה כ
$ 10,000 עד 200של בשווי , ספרים

, ") יקרי ערךפריס("במדור מיוחד (
שבהחלט משתלם להשתדל להשלימם 

ואכן חלק יכר מהם כבר (בצילומים 
  ).'ל שי"הושלם על ידי הרח

  :השיב והרבי

] צא[בכיו] ה[ז] רך[ד] ל[וע, רק השער
  .]זה[ב



    ספרים השלמת – עבודת הקודש  

   

*  

. אלחן צבי גורמאן' ת ר"הרה על ידי בי ידא התקבלו כמה כת"בשת תשמ
  :כתב, מסר אותם לספריה כשהרבי

' גרמאן שי. צ. ]א[ ]די[י] ל[ ע]קבל[שת' שי ]חד[וא] חד[א] ל[לציין בכ
  .לודון

  

*  

  :כתב בין השאר, ב"בתשרי תשמ, ר יוסף בוקסבוים"באחד המכתבים שכתב לי הר

רבעה כרכים א צילומים מא"ר שליט"ק האדמו"ו לכ"יהושע מודיין הי' לפי כמה שים שלחתי על ידי ר
  .ל המצאים בספרייתי"ד ז"רי חב"בכתב יד של אדמו

  :שאל אצלי הרבי, וכשהכסתי את מכתב

  ?התקבלו

  

  

  

  

*  

  :ג כתבתי לרבי"בשת תשמ

ועבדה בזה , יד-שמתמחה בטיפול בספרים עתיקים וכתבי,  קטע ממכתב מרת שווארטץרף בזהמצו
 והציעה כמה הצעות להגת ,יקרה אצלו בקיץ העברוב, ד"ומקורבת לחב, בספריית סמיטסויון ויד ושם
  .רף בזהשחוזרת עליהם במכתב המצו, ושמירת הספרים העתיקים

  .רף בזההאם לקבל את שתי ההצעות שבקטע המצו

להראות לי איך שעוסקים בהגת ושמירת ספרים , באחת מהצעותיה הזמיה אותי לבוא לוואשיגטון
  .עתיקים במעבדה בסמיטסויון

וביקרו , וילהלם' י שי"סעתי לשם עם הר. ל פהתן את אישורו בע והרבי, ה שהכסתי אבדה לשעההפתק
  .של סמיטסויון ושל הקוגרס, במעבדה ובספריה

, כעבור כמה שים
 והרבי, מצאה הפתקה

  :כתב עליה

הגיעי באיחור 
  .הכי רבזמן 

הרי אין כל 
 –אחריות 

ואדרבא היכרות 
  .'וכו

  

  

  

  

  .ואדרבא ההיכרות אתם יכולה להביא תועלת, בסיעה זאת) אחריות(ן כל סיכון כלומר שאי

*  



   ספרים השלמת –עבודת הקודש   קמ

 

  :ג כתבתי"בתמוז תשמ

כדאי להשיב להם  האם. תקבלו לאחרוה כמה קטלוגים של הוצאות ספרים" יגדיל תורה"על כתובת 
  ?ת" קהותמורתם יושלחו ספרי, כאן  שמעויים בספרים שעדיין אים)"ת"קה"אולי מהספריה או מ(

  :השיב והרבי

  .ל" להשייכים לה– ]י[הכ] ו[ שולחים בלאלא מבין אלה שעדיין –תלוי 

  

  

  

  

  

  

  

 והרבי, חוזר שהתקבל אודות מהדורת צילום מסידור מצוייר- צרפתי לזה מכתב
  :רשם על זה

  .לא שייך לזה כלל

   

*  

  

  

 

  :כתב על מכתבו יהרב. שלום אליאוויטש ספר לקוטי באורים' ת ר"ז שלח הרה"בחורף תשמ

  . 'לעותו מהספרי

  .העתקה לי

  

  ו

  

  

  :כתבתי לו

צ " ההתפעלות מההטרסא הצילומים ששלח מהספר לקוטי באורים לקו"ר שליט"ק אדמו"תקבלו אל כ
  .ח"דפוס ווארשא תרכ, הלל מפאריטש' ר

שלשת , )ק"באה(אמם הוא דפס פעמיים בשים האחרוות , ת"כון הדבר שהספר לא דפס על ידי קה
מצאים בספריית כ"הדפוסים ה א"ר שליט"ק אדמו"ל.  

*  

  :פעם מסר רשימת ספרים וכתב

  .'לברר מה איו בהספרי

   

*  
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  :וכתב, פעם שלח ספר שהתקבל

  .לצרף יגדיל תורה', אישור מהספרי

   

*  

  

  

  

  

  

  

  :כתב והרבי, עת תורי-פעם התקבלה חוברת מכתב

  .'לאשר מהספרי

  .לבקש שאר החוברות

  

*  

  

  

  

  :והרבי כתב, פעם התקבל ספר חדש

  .'ח כו"בת' לאשר מהספרי

  

*  

  

  

  

  

  

  :ז כתבתי"ה אדר תשמ"בכ

היום תקבלו לספריה כשלושת 
אלפי ספרים מעזבוו של הרב 

 על ידי שתרמו ,ה פיין"יצחק ע
  .'אלמתו מרת שרה תחי

, ז"טבת תשמ' היה זה בתקופה שלאחרי ה
ים שיתן הפסק מבית המשפט שהספר

ומסר ערעור לבית , ד"לאגודת חב שייכים
בהתאם לזה השיב . המשפט לעוררין

  :הרבי

קבלת עוד מ ]וב[ט] ר[כן יבש
ועוד ועיקר מקבלת כל , ]פרים[ס

  .'הספרים וכתבים וכו

  



   קטלוגים השלמת –עבודת הקודש   קמב

 

  השלמת קטלוגים  .קב
עתי על הוד. הלאומית בירושלים  שבספריהבי ידמהל מכון תצלומי כת, לער'ב ביקר בספריה מר ריצ"בשת תשמ

  :כתב והרבי, כך אחרי ביקורו

  ?היש אצלם קטלוג

  

 

  :השיב והרבי,  שבידםבי הידשאלתי אם לבקש מהם שישלחו העתק מהקטלוג של כל צילומי כת

הכווה היתה שבאם ישו 
 ולא בחשאיטאלוג רשמי אק

יוצא " אבל לא לבקש, לקותו
לבקש טובה ' וכו" מן הכלל

  .'וכו

  

*  

 את עריכת מ סיימתי"בתמוז תשד
קודש -הכרך העשירי של אגרות

הקטלוג כבר . ע"צ "ר מוהריי"אדמו
הספרים שצטויתי , היה מוכן אז

ושאלתי , לערוך אותם כבר היו מוכים
 הרבי.  במה להתעסק הלאהם כןא

לעיל פרק ראה ( השיב שלושה הצעות
  :שית שבהם היאוה, )צ '  וסיפב 

להתקשר עם כל הספריות 
רשימתם ( החשובותשבעולם 
] ל[ע )בואשיגטון' בהספרי

 ]ת[ע] תבי[ המכחילוף ]בר[ד
  .]דם[י] ל[ע] אור[ל] ציאים[המו, ]ה[לז] ה[והקטלוגים מז

   

  :ל זהד תמוז כתבתי ע"בכ

ותמורת זה , רים שבספרייתםהאם הכווה לפות לכל ספריה חשובה שתשלח לכאן את הקטלוג של הספ
  ?יושלח להם קטלוג של הספרים שבספריה זו

ותמורת זאת יושלחו , בים שישלחו אותם לכאןו של מכתבי עת החשציאים לאורוכמו כן לשלוח לכל המו
  ?ת"להם המכתבי עת שיוצאים לאור על ידי קה

דפיסות את קטלוג הספרים  שרוב הספריות אין מ,ואמר' ל שי"שאלתי אצל הרח; באם זאת היא הכווה
כיון שמחירו  והוא לא קה אותו, הספריה בסיסטי הדפיסה קטלוג מהספרים שבספריתם. להם אשר

  .גדול מאד

ציא הקאפרייט שכל מו  חוקל פיע(ספריית וואשיגטון מדפיסה קטלוג של הספרים שמתקבלים אצלם 
. ל דבר זהיסיתי לברר פרטים ע אשיגטוןכשהייתי בוו. )ציא לאור חייב לשלוח להם את ספרו שמולאור

המחירים . עברים יחד עם שאר הספרים שבהם ספרים, יש להם עשרות רבות של כרכים עבי כרס
  .ל"ת כ"בין כה את כל ספרי קה כי צריכים לקבל, חילוף לא שייך. מוגזמים



    קטלוגים השלמת – עבודת הקודש  

ששולחים לכאן  ,שהספרים המתקבלים אצלם רשמים ודפסים בקרית ספר, כך גם בספריית ירושלים
  .תמיד

ו ובלא. הסכימו  ורובם לא,יסיתי בעבר להציע לכמה לעשות חילוף עם יגדיל תורה, תבי עתבקשר למכ
  . התוריים שולחים לכאןתבי עת רוב המכהכי

  :א כתבתי שוב"מ' בד

שעדיין לא תבררה אל כון , עדיין לא עשה דבר ממשי בקשר לרכישת הקטלוגים מהספריות החשובות
שרק , והם, לברר הפרטים בזה. י.רק זאת שסעתי לספריה הצבורית ב. א בזה"ר שליט"ק אדמו"כוות כ

, הול בבוסטון. ק. חברת ג על ידי שתים מהם דפסו; ארבע ספריות הדפיסו את קטלוג הספרים שלהם
  .והמחירים גבוהים, אלא קיה,  לעשות סידור של החלפות ספריםי אפשרם ודאי אתָ שְא 

  :השיב רביוה

 לא ]ן[כ] ם[א
  .כדאי

  

   

*  

  

  

אילן לשת - של אויברסיטת בר ספרים-מכתב שבו מוזכר הקטלוג של הוצאת באותה תקופה התקבל אל הרבי
  :שלח אלי את המכתב וכתב הרבי. מ"תשד

  '?הישו בספרי

  

  :ל זהכתבתי ע

, "אילן-אויברסיטת בר סומימפר"היתה דפסת בסופו רשימה " עלי ספר"וצא לאורי' וכשהי; לא ידוע לי
והוא מרצה באויברסיטה , עורכו החדש 'ז האוולין יהי"ומדובר כעת שהרש, וצא לאוראך לאחרוה לא י

האם . לברר אצלו ואוכל, הוא ביקר כאן פעמיים אשתקד. זו
  ?לכתוב לו בזה

  :השיב והרבי

  .)]תה[ע] ת[פ לא לע"עכ(לא 

*  

  :מ כתבתי"ז אלול תשד"בט

א "ר שליט"ק אדמו"ראת כבהמשך להו 
אודות החלפת הספרים הכפולים שבספריה 

שוחחתי בזה פעמיים , עם ספריות אחרות
שהמקום , בין השאר, ואמר', ל שי"עם הרח

  .הכי מתאים להתחיל בזה הוא הסמיר

ומצורף בזה מכתבי , דברתי אתם בטלפון
  . בהמשך לשיחה הטלפוית–אליהם 

  :והרבי השיב

  .זירלהח. ח"ות] קבל[ת

  



   לפראג הסיעה –עבודת הקודש   קמד

 

  הסיעה לפראג  .קג
  :ט כתבתי"אייר תשמ' בכ

לבדוק את הספרים המוחים  כדי, לסוע יחד אתו לפראג' גורארי' תן שי' ת ר"זה משך זמן מציע לי הרה
וכעת הודיעי שהוסכם שתהיה . לספריה שלו שהממשלה שם מוכה לדון על מסירתם, במחסים שם

  .ל"הבע 'צ ביום ב"סיעתיו בשעטומו

  ?ל"כדאי שאסע יחד אתו למטרה ההאם 

 50או לתקופה של , לצמיתות ידוו אתו אודות מסירתם אליו, אם יתברר שספרייתיו מעויית בהם... 
  .ב"וכיו" פראג אוסף"שיקרא , וישארו באוסף מיוחד בספרייתו, שה

  :הדגיש את המלים הרבי

ל"כדאי שאסע יחד אתו למטרה ה.  

  :השיב, " שה50 של לתקופה"ועל מה שכתבתי 

  .כפשוט מופרך 

  

  

אך למעשה לא יצא מזה , האצים כסלובקיה על ידי'ובדקו עשרות אלפי ספרים שהוחרמו מיהודי צ, לפועל סעו
  .דבר



    והמשפט ההכות – עבודת הקודש  

  משפט הספרים

  ההכות והמשפט  .קד
ת שטעו שהספריה הזא, ע"צ "ר מוהריי"אדמו ק"כ וכד בת הם ,הספריה לבעלות עוררים ה קמו"בשת תשמ

, ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו" כ–אלא רכושו הפרטי של , ד"חב של תועת ד או"איה רכושה של אגודת חסידי חב
  .ולכן מגיע גם להם חלק בירושת הספרים

למשמע  .חלקם לסוחרי ספרים עתיקים ומכרו את, מאות ספרים הם הוציאו מהספריה כמה על פי החלטתם זו
להשיג או  תן אז הוראה הרבי. ה"תמוז תשמ רים וראים בהתוועדויות חודשעל כך דב  ואמר,הרבי הדבר זדעזע

  .בירור הושא הועבר אז לבית המשפט. לקות בחזרה את הספרים מהסוחרים הקוים

  .ד" בשבועון כפר חב הזה מאמר בושאכתבתו,  לקהלל כךהושא עדיין לא היה מוכר כ

  : וכתבתי,ילפי שמסרתי את המאמר לדפוס מסרתי העתק לרב

 מאמר שכתבתי רף בזהמצ
  ".ד"כפר חב"עבור העתון 

  :תיקן והוסיף הרבי

  .)שכתבתי('  הא)המאמר(

  .להחזיר

, חדכלומר שלא אסתפק במאמר א
  .ואכתוב עוד

והתחלתי , "ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"ספריית כ"בכותרת , 22'  עמ200גליון " ד"כפר חב"המאמר הראשון דפס ב
שכיון שהושא ידון כעת בבית , אך ביתיים אמרו לי עורכי הדין שלו. לישי באותו ושא ושלהכין מאמר שי

  . אין לפרסם בזה מאמרים, המשפט

  :וכתבתי לו, י קריסקי"אל המזכיר הר, מסרתי את המאמרים שהכתי

, "ד"אגודת חסידי חב"ובוסף לאגרות על דבר שייכות הספרים ל, ד"כפר חב"בוסף למאמר שהדפסתי ב
  .אך החלטתי שלא להדפיסם, ד"מצורפים בזה עוד שי מאמרים שכתבתי בידון זה עבור כפר חב

*  

 עבודת הכת שעלי הוטלה , לוהורה שהרבי, י קריסקי"הרהמזכיר הודיע לי , מיד כשהועבר הושא לבית המשפט
  .הספריה הזאת על" ד"אגודת חסידי חב"את בעלותה של  המסמכים המוכיחים

מצאו  ובו, מסמכים שבארכיון הספריה על עשרות אלפי, וילהלם ואי' י שי"הר, דשים הבאים עברוהח במשך
  .באופן שמעולם לא היתה רכוש פרטי, ד על הספריה"המוכיחים את בעלותה של אגודת חב, המסמכים את

 על ידי  תבקשתי איגם. הדין וציג בית המשפט-חיים ליברמן לתת עדות לפי עורכי' לפי תחלת המשפט קרא ר
  . העדות משכה שלשה ימים.חיים ליברמן' שאהיה וכח בעת תית העדות של ר, והדין של-רכיהעו

ואי השתדלתי להוכיח לו את ,  בא אלי כמה פעמים להסביר את עמדתו בידון,תית העדות שלוסיום אחרי 
  .טעותו

  : לרביאחרי הויכוח הזה כתבתי

כ יםושא הספרים' ל שי"ס אלי בכל יום הרחבשבועות האחרוי משתדל להסביר לו את . לדבר בא
  .מרגיש אי חובה לעצמי לסכם את הדברים ולדווח עליהם... מבלי כל קשר לפועל . טעותו

  :השיב על כך הרבי

  .)לסכם את הדברים ולדווח עליהם( כפשוט )חובה(

 

  

  .ק מתוך מכתבי"המלים המוסגרות הודגשו בכתי



   והמשפט ההכות –עבודת הקודש   קמו

 

  : הוסיף בפתקה פרדתר כךאח

 אבל –חושך הגלות מפורסם 
.  לא שערתי]ך[כ] די[עד כ

, ולשלול פעולה מבהילה בזה
 היפך ההגתי בזה –מוכרחי 

פ " לכתוב עכ– ]תה[ע] ד[ע
  :בקיצור

 העידלפי שבועות אחדים 
בהן צדק או (' המדובר שי

ורם של " שאדמ)בשבועה
] מה[רבבות מישראל כתב כ

חתימת  מכתבים ב]מה[וכ
 ]מה[וכ] מה[ לכ)1: ידו

 )3,  בהם רבים)2, מחסידיו
 )4, ב"למשרד החוץ דארצה

, לסעאטרן ואשי הקאגרעס
' שמבקשם שיצילו הספרי

 – 'כס הכלל וכוכיון שהיא 
וכתבו הצליח ומצאת כאן 

 וברור הדבר שלא כתב – 770ב
כן אלא כדי להציל ספריו 

 לא הודיע לאף –ובמשך כל השים שכבר יצלו הספרים (ב כן אף שכת, אבל לא תם כלל לציבור, שלו
כס שלו"אחד מה שארול ש( .ל הייתה "עדותו ה)וצרי)גם בשביל שופט .  

וסף על כה" מצא כבר בעולם האמת" שהמדובר באדמו–לר ה.  

] ה[פ] ל[א] ה[ אף שבטח שמע בעצמו פ– כללל "ה] ל[ אין לו כל מושג בכ–ח שלו "הדו" רוח"כראה מ
 היפך – ראיות בשכל שלו – תגובתו היחידה הייתה –השמועה ] י[פ] ל[ע. )ויותר מפעם אחת(ל "ה] ל[כ

  .השכל של המדובר

] י[הכ] ו[היודע בלא( רב ) עצמו לחוד]עת[ד] ל[ ע–ד "באם רוצה למוע עוד מסירה על חב(ישאל בהקדם 
] ריכה[ איך צ– )ר"ח אדמו"ק מו"של כ" ]ם[שה] וש[קד" בתכדי שלא להרבו, ל"ה] ל[כ] בר[ד] ל[ע
  .ל ובפרטיות"ה] ל[ לכ)ובעתיד ובעבר( תגובתו ]היות[ל

בכדי לדעת האם הרב רואה ( בצירוף מקורות – ומה טוב )מבלי להזכיר שם הרב( יודיעי המעה ובטח
  .)או שראה עוד משהו,  שכלית של שי אשים]ריא[וט] לא[ שק–בכל זה 

   

והעתקתי את , רבלמחרת שאלתי 
  : וגם הוספתי.דבריו

 אשיב בהוגע ת עתהלע
ה מחרתיים "שאי, לפועל

 עומד אי לחקירת שתי וערב
ובודאי , ד שלהם"העועל ידי 
 גם אותי את אותן וישאל

... השאלות ששאלו אותו 
, עייתי בזה הרבה
, והתייעצתי עם כמה וכמה

  ...ומחובתי לפרש ולשאול 

  :השיב והרבי

  .]ישא[ח. מהיר

כראה חושך הגלות הוא 
 מאשר באין ערוךיותר 

  .'רמזתי בפתקא הא

על ) גם לא ברמז(לא הזכרתי 
] וש[רק על קד, שום דבר

, ד"ר דחב"אדמו של ]ם[שה



    והמשפט ההכות – עבודת הקודש  

  .או הפכו ממש

] וש[קדבעיי 
הבחיה  ]ם[שה

 מה יאמרו היחידה
] ל[ עעשרה מישראל

 דבורו של פלוי ]די[י
] א[ואין פק(ועדותו 

מלבד ( ללכ ]יה[מ
 )'בוגע לשכרו וכו

  .)כוותו בזה

ר " שהאדמומפורסם
'  רבות הישיםמשך 

, במצב בלי כל לחץ
 תוכןבודאי זכר 

ואולי גם (מכתביו 
 הבין ובודאי )הלשון

] ל[איך מתפרשים ע
ממשלת  ]די[י

 ]רית[הב] ות[ארצ
 מה שהואר יעשה "מושהאד, צורך'  האם הירומזין אפילוואין !!  למי שייכים הספריםועשרה מישראל

  .) המחליטים הם רק עשרה מישראל–וגם בזה ( במכתביו או לא הפשוט ]רוש[לתקן פי

  !'צורך כו' כראה גם אצלו ספק האם הי" דרך אגב"

מדותיו , מהי כוות המדבר,  או לאחריהם]תבים[ לפי המכ]פרים[למי היו שייכים הס: והוא מפלפל
  .ר" דהאדמו]ם[הש] וש[ רגע של היפך קד]ה[ז] רי[ וכל רגע בלי מחאה מתאימה ה–' וכו

לפי המשפט  ]עתו[ד] ה[ חוו)וצרי(שהשופט ,  למעלה מן הטבעלגמרי קרה עין –לפקוח עיים עוורות 
ואותם שצריכים היו . Dubious הצד השי הוא ]רוש[ר כפי" האדמו]תב[ שלפרש מכ– ד"ובפי עו

  . מתפלפלים–להגן על כבודו 

  :יאחר כך כתבת

מעתי לדבר אתו עד ', ל שי"דיבורי עם הרחא על דבר "ר שליט"ק אדמו"מאז קבלתי המעה הראשון מכ
  .אף שהוא הודיעי ומודיע לאחרים שרוצה להפגש אתי ולשוחח, קצה האחרון

*  

שמצאים , צ"ר מוהריי"ק אדמו"שאלוי אודות כתבי היד מאוסף כ, ד"העו על ידי בעת הדרישה וחקירה שלי
התרעם על הדברים  והרבי,  הודעתי מה שעיתיר כךואח,  טעיתי במעה שלי.הרבי ל ידיח שע" בספריית המלעתה
  :למחרת כתבתי. האלה

רק אי הבה קלה , שאין כאן שום תביעות או טעות מן הצד השי, רציתי להבהיר בקשר להביכלאך
  : בשלום אתקן את טעותי והכל על מקומו יבואי דרובל, שבאה מחמת טעותי

ק " של כבי יד שהיו פעם באוסף כתבי ידבין השאלות שאלוי אם מצאים עתה בספרית המרכז כת
  .ע"צ "ר מוהריי"אדמו

, ו"א בשת תש"ר שליט"ק אדמו" שעבד עליהם כמח צדקת הצ" שובי ידמבין כת, כמדומי: השבתי
מח ת הצ"ער שלאחר עריכת שואי מש. ואיי יודע איך באו לשם, מצאים אחדים עתה בספרית המרכז

  .א"ר שליט"ק אדמו" שארו ברשות כצדק

א בשת "ר שליט"ק אדמו"צ שעבד עליהם כ"ת הצ" הביכלאך של שו12עכשיו בדקתי וראיתי שמתוך 
  .בספרית המרכז,  מעתיקב ידכת,  מצא רק ביכל אחד ויחיד,ו"תש

  .עתה בטוחי שהכל על מקומו יבוא בשלום



   הצחון אחרי –עבודת הקודש   קמח

 

  : הראשוןהשיב על הקטע הרבי

מצלים אותו 
למלחמה  –ודבריו 
, ]ד"ב[ח] דת[באגו

] ת[מות אורוצה לַר 
 שרוצים ]צמו[ע

  .בשלום

, ו"ש אודות שת תש"ועל מ
  :הוסיף

לו כל ' שאז לא הי
שייכות לכל עיים 

ההדגיש  –אלה 
  ?זה

 שלאחר ה שכתבתיועל מ
 מח צדקת הצ"עריכת שו

ר "ק אדמו"שארו ברשות כ
  :כתב, א"שליט

  ?בהמצב דאז ]...[ לשלול –ן ההשערה בודאות שלו מאי

  :אחר כך כתבתי

עת שהכיו אותי ב, ד אלי" היה על פי הוראת העומח צדקת הצ" שובי ידכל מה שאמרתי בושא כת
ר "ק אדמו"ם ידוע לי על דבר כתבי יד מאוסף כאאמרו לי שמסתמא ישאלוי . שלי" דעפוזישן"לקראת ה
השיב לי . ושאלתי אם להשיב או להעלים, ספרתי לו הדבר.  בספרית המרכזע שמצאים עתה"צ "מוהריי

  .ואשר אין כל פגם וחשש בדבר, שההכרח להשיב האמת

  אחרי הצחון  .קה
 וגם ,היה ערעור. ד"ז יתן הפסק מבית המשפט שהספרייה והספרים שייכים לאגודת חסידי חב"טבת תשמ' בה

כסלו ' וביום ב. ד"לידי אגודת חסידי חב,  את הספרים שלקחבית המשפט לערעורים פסק שהוא צריך להחזיר
  .39ח הוחזרו הספרים"תשמ

היו דרושים ,  החדשים שביתיים11במשך , להמשך המשפט הזה
 ,המחירים ששילמו, שמכרו ושקו חזרה, רשימות הספרים שלקחו

, ז"עסקתי בזה בתחלת קיץ תשמ. והמסמכים הקשורים לקיות
לעיל  כמסופר ,של הרביקודש -דרז בעריכת אגרותוכשצטויתי אז להז

  :כתבתי, ח פרק 

לפי הראה . ימים האחרוים הייתי טרוד בעין משפט הספרים
אך אשתדל ; גם בשבועות הקרובים אהיה טרוד בזה קצת

  .להסתפק רק בהמוכרח

  :וכתב, "רק בהמוכרח"הדגיש את המלים  הרבי

  .כמובן, פיקאיו מס

ובאיזה שקו חזרה , היו רשומים בה כל הספרים שלקחו, כשהשלמתי את הרשימה
 )בתחלת טבת ( הכסתי,)ח"כסלו תשמ' ב (אחרי שהוחזרו כל הספרים". הוחזר"רשם 

  :השיב עליה והרבי, העתק מהרשימה

- כראה רשימה דלפי זמן[? איפוא הם" הוחזר"הספרים שלא רשם בצדם 
  .]רב

  :בתיהשו

שאז סעתי , ה"א תשמ"הייו שהוחזרו לפי מ, הספרים שרשם בצדם הוחזר
חוץ , עד עתה הוחזרו כל הספרים שברשימתו. 40עם וילהלם לבדוק את הספרים שמסרו לשמירה

  .משמוה ספרים
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    הקהל- שת תשמח– ספרים מבצע – עבודת הקודש  

  הקהל-  שת תשמח–מבצע ספרים   .קו
שבה אמר , מיוחדת בשיחה הרבי ואות  זיכה–ח "טבת תשמ' ק ה" ביום הש–ביום מלאת שה לצחון הספרים 

  :) ואילך164' ע ב"ח ח"התוועדויות תשמ(בין השאר 

 אודות – יסא פירסומי –כפי שכבר הכריזו ובאופן של פירסום , לכל לראש יש להתחיל בפרשת היום
  ... הצחון של הספרים–" דידן צח"' הי שבו, בשה שעברה, טבת' ה, שאירע ביום זה המאורע

מידי  ז"ועד, ז"שלאח בבוא יום זה בשה, כלומר, "'ודור גו ה זכרים ועשים בכל דורהאל הימים"ו
" יום סגולה" להקבע ל–שהיו בפעם הראשוה  אותם העיים" עשים"ז "ועי "זכרים", בשה שה

  ...הספרים בכל הקשור לצחום של" עת רצון"ו

 להוסיף ולהרחיב את –ליובאוויטש  ד"חב דיחסי אגודת לספריית ישיר ומכאן לעין וסף השייך באופן
  ,עצמה' הספרי

, ר שיא דורו"אדמו ח"ק מו"כ', הספרי מייסדה ומהלה של שפורסם בשעתה בהוראת  כפי–קריאה 
שיואילו , לים"והמו ,מחברי ספרים , שמבקשים מכבוד הרבים–למדיה זו ' לאחרי העתקת הספרי

  .ד ליובאוויטש"הגדולה של אגודת חסידי חב 'העתק בתור תשורה לספרי מטובם לשלוח

מעזבון קרובי  ',כו מדפוסים דירים ,מיוחדים ספרים ברשותם שיש ספרים וכן מבקשים מאספי
 ד"חב חסידי אגודת של הגדולה' לספרי לתרמם – )'זקוקים להם ללימוד כו שאין(ב "משפחה וכיו
  .לטובת הציבור והכלל, ליובאוויטש

 וגם ,התורה היתה הכווה לספרים בכל מקצועות, ד תרומות הספרים"ל ע"שבקריאה ה, ולהוסיף
המשה  כמאמר(' ה להוסיף בעבודת כי גם ספרים אלה יכולים', בשאר מקצועות כו עת-וכתבי לספרים

אפילו לספרים אלה שביגוד  –ויתירה מזה  .)"לכבודו בראו אלא ה בעולמו לא"מה שברא הקב כל"
 השימוש, כי אם(" לאפיקורס ודע מה שתשיב"בבחית , להסתכל גם בהם ורךצ שלפעמים יש, לתורה

  .)"או לתורתו' לעבודת ה להשתמש בהן"שיודעים , אלא לאותם הראויים לכך אלה איו בסוגי ספרים

למכתב אישור ותודה על  שהמדבים לא ימתיו, כך, תוה מלמפרע – והכלל הציבור תודת – ותודה
 ון שאין הזמן גרמא כלל להשיב ולאשרמכי, משלוח הספרים

  .א"לכאו

הוראות   עם,הרביקבלתי פתקה מיוחדת מאת , טבת' ו' ביום א, למחרת
  :מפורטות בקשר למדובר ביום השבת

  .]שאי[ח. מהיר

 ,]מש[מ] על[ שכפשוט הכווה לבפו–בהמשך להמדובר אתמול 
] צא[ וכיו]פרים[בשילוח ס: יפו בזה ]מה[וכ] מה[וכיון שכ

  לפרסוםובסמיכות',  וכו]ה[ז] בר[ד] ל[או שאלות ע, ]זה[ב
] ל[וע(המדובר מוכרח שימצא בהקדם איש מסודר בעל מרץ 

שלו ימסור ההתעסקות , ) שזה יחייב אותו– ]רס[פ] בל[לק] ת[מ
לזרזו ולבחון העשה  ]ביו[ג] ל[יעמוד ע" והוא, ]ה[ז] ל[כבבפועל 
  .]זה[ב] צא[ולתו וכיובשיוים בפע והיש צורך, ]מש[מ] על[בפו

ת[ע] תבי[ או מכ[פרים[הס  שילוח אישור קבלת–ל "כולל בה[ 
 ולכן. 'וכו ]רמא[ג] ן[אין הזמ  כי]ה[ז] ל[יחכו ע אף שהוזכר שלא(

עט  למַ – ]לית[ובאג] ודש[הק] שון[בל(וסח האישור  יתן לו
  .)בגליון אחד –הטרחא 

  לשלחו– 'מההלת הספרי  בקשה]תב[מכ] היות[ל] ריך[כן צ
או . תוכן מקוצר מהמדובר בזה  אולי בצירוף– להמתאימים לזה
  .]ת[ע] תבי[גם לפרסמו במכ

 בקשר להמדובר להמתקבל' בהספרי מקום מיוחד 'כדאי שיהי
פרים[חותם שיוחתם בהס  אולי גם–. ל"בה[.  

                                                                                                                                                

 

 

הטיל בית המשפט עיקול על , )לפי שהתחילו ההכות למשפט עצמו(מיד כשהוגשה התביעה לבית המשפט  40
אל המחסן שבו היח התבע את , )יחד עם התבע(ולצורך זה סעו , ם אשר הוא לקח והתחיל במכירתםהספרי

 .ולהגישם לבית המשפט, להכין רשימת כל הספרים שלקח, הספרים לשמירה



ת – ספרים מבצע –עבודת הקודש   קהקהל-תשמח ש   

 

  . ישובח]ה[ז] ל[ ההקדם בכ–ל ומבול השאלות "ה] ל[לשלול הבלבול דכ

*  

  :יום כתבתימיד באותו 

יצחק ' ת ר"התדברתי בזה בפרטיות עם הרה, בהמשך לההוראות דאתמול בהתוועדות ודהיום בהפתקה
' ת אליעזר ליפא שי"ועם הרה, ד"שמתעסק בסידור הספרים בספרית אגודת חב, וילהלם' שי

 בין ובאו להבה מלאה באופן חילוק העבודה, ח"ת הקטלוג בספריית המלכשמתעסק בערי, דובראווסקי
  :הייו. שיהם

והייו שעדיין לא , הבקשה היא שישלחו לכאן רק את ספרים שעדיין לא מצאים כאן, לפי הבתיו) א
י הספריות המצאים בש"מצאים כאן, ספרים סתם מי שישלח. ל קבלם אף אם הם , אך עיקר

  .הבקשה היא על הספרם שעדיין לא מצאים בשי הספריות האלו

  :והרבי השיב

הבקשה היא על (
הספרים שעדיין 
) לא מצאים

בשי (בהוצאה זו 
  ).הספריות האלו

המילים המוסגרים הודגשו 
  .ק במכתב שלי"בכתי

  .גם על זה היא הבקשה שישלחו לכאן, אבל הוצאה זו עדיין לא מצאת כאן, והייו שאף אם הספר כבר מצא כאן

*  

מוכרח שימצא בהקדם "ש הרבי לכן הורה, היו בעיצומן באותה שעה, )קיא לקמן פרק ד (ההכות לסיעתי לרוסיה
  ".ל זהבפועל דכ שלו ימסור ההתעסקות... איש מסודר בעל מרץ 

  :טבת כתבתי' בח

האם כדאי לקחת . תחת הפיקוח שלי,  ואת מבצע הזה בפרט,שיהל את הספריה בכלל, בעין עוזר קבוע
ולאחר זה לראות אם חוץ ואם , שישאר כאן בתור סיון לכמה חדשים,  מודשיין'י שי"לזה את הר

  .אפשרי שיסתדר פה בקביעות לצורך זה

  :והרבי השיב

, ק"באה וביותרחוץ 
  .כפשוטו

  

  :עוד כתבתי

ל דובראווסקי "רא
עובד כאן זה יותר 

ואי מאד שבע , משה
. את עצמו לסוע לשליחות לוקובר אחר חג הפסחוכבר קבע , אך כל זה רק באופן זמי. רצון מעבודתו

  .האם להציע לו להשאר לעבוד כאן בקביעות

  :וכתב, הרבי העביר קו על השאלה למחיקה

  .לא

   

*  

  : השיבלמעשה

] ל[ עבעצמוהרי כתב 
 –'  וילהעלם שי]בר[ד

ומעלה שהוא בטח לא 
ב "א יצטרך ללימוד

ל"בה.  
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*  

  :לתי בוסח הרגילשאותה התח, שוב גשתי להכת מודעה

  ...המצורפת בזה א בשיחתו הקדושה"ר שליט"אדמו ק"בהמשך להוראת כ

  :השיב על כך והרבי

ד "סגון מיוחד לחסידי חב
ואין להם ', ובגלוי וכו

 – ]חד[בעולמם אלא רצון א
  .למלאות כפשוט

ימצא מי שהוא שמשער 
 770 מחוץ ל]...[פ "עכ

ויבקשו לעשות וסח 
י ש  ימצא]ך[כ] ר[ואח
 מבלי –'  שיגי]ו[ב] צא[כיו

ואתקן ' שדוקא אי אגי
וכן . 'וכו' וכו] תבו[מכ
 ] [=ברים[ד ]שימת[הר

  .]ל"מהשיחה ה

ואולי (ובהסברה להרושם 
 שאין הכווה – )גם לעצמו

  זה שיסייע–פראווען חזרה 
 ]פרים[לשילוח הס

ופשיטא , ]ת[ע] תבי[ומכ
  .'שלא לזה שיעורר קושיות וכו

  :בתי שובבאותו יום כת

המודעה וחלק  א בעין"ר שליט"ק אדמו"הריי מתצל על שלא הבתי כון את הכווה בהוראת כ
  .מהשיחה

  .הרחב ד מתאים לצאת לצבור"שלע, ערכו וסח מפורט יותר, לאחר התייעצות עם כמה

 בוסח השי הזה הזכרו את המשפט –
  :ל זהכתב ע והרבי, ואת הצחון

] לא[שקיעורר מחדש את כל ה
  .'וכו והזכרוות ]ריא[וט

  :ותיקן הוסח בעצמו, למחיקה על רוב הוסח שהוכן- העביר קו, ובלית ברירה

 אגודת חסידי שיא ,ע"צ "מהוריי ר"ק אדמו"ההסתלקות של כ-יום הפטירה –ד שבט "בקשר עם יו
  ,"טש ליובאווי–ד "אגודת חסידי חב ספריית", שלה' הספרי ומייסד, ליובאוויטש –ד "חב

 בבקשה ,אספי ספרים ולכל, לים"לכל המו, ובראשם רבי ישראל, הו פוים בזה לכל מחברי ספרים
 מקצועות בכל ערך בספרי להרחיבה ,הזאת הגדולה והחשובה הספריה בהרחבת להשתתף כפולה
 ובכלל כל חומר שיש לו איזו שייכות שהיא ליהודים –, ב"וכיו חוברות, עת-כולל כתבי, היהדות
  .וליהדות

הכתובת  על פי , ישלחו לו–להקל על הרוצים לתרום לספריה זו ספרים שעדיין לא מצאים בה 
לתרום  רשימה מהספרים שברצום ,]11213. י.ברוקלין ,  איסטרן פרקוויי770[שבתחלת המודעה 

 שבה יסומו כל הספרים שעדיין לא מצאים, הרשימה את חזיר לשולח אחרי הבדיקה. לספריה
  . ההוצאה הזו של הספרים–בספריה  או שלא מצאת, בספריה

  . על הטרחא ועל התרומה–ותודתו הרבה תוה מראש 

  בכבוד

  ההלת הספריה

  :וכתב  הוסיף הרביר כךאח

 עריכת ]בר[ד] ל[ע(פשוט שסיום המודעה 
  כי הרוב–' הספרי" טרחת" יקל )!!רשימות



   הספריות שתי איחוד –עבודת הקודש   קב

 

  .לגמרי ]ה[ז] ל[מכ" יתער"

  .]ריא[וט] לא[ כל השקוחסל, פ זה"כאבל ידפיסו ע

*  

  :עוד כתבתי

א לעשות חותם שיוחתם "ר שליט"ק אדמו"לא ברור אצלי הכווה מה שכתב כ
ספריית אגודת "לעשות חותם שיאמר בו : האם הכווה. שיתקבלו עתה בהספרים
  ?ולחתום בו הספרים המתקבלים"  ליובאויטש–אהל יוסף יצחק  ,ד"חסידי חב

  :השיב והרבי

] היות[ל] ריך[ ולכן עיקר החותם צ– מבצע זה שיוכלו לשער תוצאות –מטרתה 
  .]זה[ב] צא[וכיו" ספרים מבצע"

   

  :וכתב, למחיקה-קו העביר על והרבי. 'ספר זה תרם כו: המתחיל, שוב הכתי וסח לחותמת

  מבצע ספרים

   הקהל–ח "שת תשמ

   

  

  

  

  :והחתמו את הספרים המתקבלים, הכו חותמת כזו

*  

  :עוד שאלתי

 ת עתהלע. שבספריה שבמדה מוגבלת ירשו לאשים לעיין בספרים, מתוכן הדברים בהתוועדות היה ראה
ושעד עתה שימש , בו הקטלוג מלבד החדר הקדמי שעומד, ה שתוכל לשמש כחדר קריאהיאין שום פ

  . ה של הספריההספרן המקטלג וכחדר הקריא האם כדאי לקבעו כחדר העבודה של. כחדר עבודה שלי

  :השיב והרבי

במדה מוגבלת (
 במשך )ירשו

הזמן כשימצא 
  .'פה וכו

  . ]תה[ע] ת[ל לע" יעכבו ה]ן[כ] ם[א

  איחוד שתי הספריות  .קז
שבו , ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"כ אוסף הספרים של )א: פרדות במשך כל השים התקיימו במקביל שי ספריות

 אוסף )ב". ד"אגודת חסידי חב" והיא הייתה ספריית ,הקודמים ורותגם חלק מהאוסף של רבותיו שיאיו בד
  ".חוך מרכז לעיי" והיא הייתה ספריית ה, במשך שות שיאותופואס ש,הרביהספרים של 

ם על  אשגיח ג,ח"בספריית המל שבוסף לעבודתי', חיים ליברמן ומרת חה גורארי' מ ביקשוי ר"בקיץ תש
  :ושאלתי, לרביבתי את דבריהם כת, ד"דת חבספריית אגו

  ? במסגרת עבודתי בהספריה–היש מקום שאתעסק בזה 

  :השיב והרבי

 –ולפלא הכי גדול . מופרך לגמרי לערב שתי הספריות
ויתירה מזו גם אותי רוצה ". פוליטיקא" שיכס לעיי
  .להכיס בזה

אשר , ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"כבאותה שעה עדיין לא ידעתי אודות הסכסוך שיש אודות אוסף הספרים של 
שהם רכוש , והרבי השיב. והיא יורשת את חציו, ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"רכוש פרטי של כ' הבת טועת שהי

  .חיים ליברמן' ומוהל על ידי הספרן ר, ולכן שאר אוסף זו סגור). קד כפי שסופר לעיל פרק (ד "אגודת חב
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שהרי , ל"ל מטעם הבת ה"אהל גם את האוסף ה, ח מטעם הרבי"המהל את ספריית המל, אם כן שאיומופרך 
ל על האוסף הזה"זה יתפרש כאילו הרבי מאשר את בעלות הבת ה.  

  . הספריות האלו פרדות זו מזו שארו שתי, ד"כל זמן שהיו עוררין על בעלות ספריית אגודת חסידי חב, ולכן

  .חזרתי לאותו ושא, ד"חב הדין שהספרים שייכים לאגודת-קאחרי המשפט ופס

  :ז דיווחתי על המצב בספריה וכתבתי"ז יסן תשמ"בכ

ח והשלישית "המל ח השיה ביהול"האחת ביהול אגו: יש שלש ספריות כלליות. י.ד ב"למרכז חב
הסגורות לציבור שתי מחלקות ; "ליובאוויטש ספריית"שהן למעשה שלוש מחלקות של , ח"ביהול צא

אוצר " ספריית צאה לאורבעיקר למערכות הו, הרחב ופתוחות רק לחוקרים
הפתרון המתאים לכל ...  הפתוחה לציבור –והשלישית  ,"ת" קה–החסידים 

שיהיה בין אחד גדול שיכיל את שלשת , הוא אחד משלשת המחלקות האלו
  .ומשרדים עם אולם קריאה, המחלקות האלו

  :וכתב, "שלוש ספריות כלליות"מלים הדגיש את ה הרבי

אפילו ( !? ומה מקום לחברן–ואפילו בתוכן ,  בהשימוש בהןבתכליתהשוות 
  .)בבין אחד

דת שיש לאחד את הספריות של אגו, שעיקר הכווה היא, כעבור חצי שה התברר
היא שוה בתכלית ש כיון, ח כספריה פרדת"אבל להשאיר את ספריית צא, שהן מסוג אחד, ח"ושל המל ד"חב

  :בשימוש ובתוכן

*  

לבחון "ועלי הוטל , הספרים וילהלם על מבצע' י שי"אחרי שקיבלתי את ההוראה למות את הר, ח"טבת תשמ' בו
שהרי הוא , לא ידעתי איך לעשות זאת ,) בפרק הקודםכמסופר לעיל (והיש צורך בשיויים, על ממשהעשה בפו

  :ם כןשאלתי א. ח"ואי בספריית המל ד"עבד באותה תקופה בספריית אגודת חב

לאחד את שי  א שלא"ר שליט"ק אדמו"מאז כתב לי כ... ח "י וילהלם עבד עד עתה בספרית אגו"ר
ל אצל "י ה"ושמעתה יעבוד הר ,האם כדאי עתה להעביר את שי הספריות תחת הפיקוח שלי. הספריות

  ?ח"המל

  :תיקן והרבי

  .ח" אגו)אצל(

   

  .שי האספים שבה עם, שאליה שייכת הספרייה, ד"דת חבם אי וגם הוא עובדים אצל אגוג, כלומר שמעתה

י וילהלם "של הרעבודתו  היו כמה אופים איך לסדר אתו. ח" המשכורת מקופת המלכל מקום המשיכה להיתןמ
  :השיב והרבי, באופן רשמי

דפשוט מעלי טפי ולכן 
לאשר את עבודתו שוב (

  .)ח"במל

   

  .ח"משכורת מהמלהומקבלים , ד"שיו עובדים בספריית אגודת חבכך שארו 

*  

  .בחותמת מיוחדת אחרי שהתאחדו שתי הספריות הגיע הזמן לחשוב על החתמת הספרים שבספריה

וכה חותמת  ה"ח תש"ה מ"בכ
הכסתי .  להחתים הספריםמיוחדת
  :וכתבתי, דוגמה

ה להתחיל "בדעתיו אי
להחתים הספרים בספריה 

  :ת הזאתמתבחו

ד "יית אגודת חסידי חבספר
 –אהל יוסף יצחק  –

  ליובאוויטש

  :העיר והרבי
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  ?באיזו מדיה

  ?ד השואל כזאת"אי היחיד בכל חב

*  

  :שבה הוספתי את הכתובת, הכסתי דוגמה שיה

770 Eastern Parkeway Brooklyn N.Y. 

  :וכתבתי

  .ה את הספרים בספריהה להחתים ב"מצורפת בזה צורת החותמת המתוקת שבדעתיו אי

 
  :העיר שוב והרבי

  .U.S.A  באם יוסיפו כפשוט–מיותר ' מה יהי

*  

  : דוגמה שלישיתתיאז הכס

  .U.S.Aב "ארה, ליובאוויטש אהל יוסף יצחק, ד"ספריית אגודת חסידי חב

 .וזאת שארה החותמת של הספריה עד היום
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  ביית הספריה

  766ההרחבות בבין   .קח
  :וחתימ דיו"ה אייר תש"בכ

 5.000-כ(שבספריה  את כל ספרי אגלית ושאר שפות, העברו בקיץ העבר, מחוסר מקום בבין הספריה
 מפי ל כךאך מקום זה איו חסוי כ. לזה בארוות מיוחדים שהקמו, שבבין זה" גאראזש" לה)כרכים

להציע בזה  יורצו, ולאחרוה הבחתי בכמה ספרים שהתחילו להתקלקל קצת, זרם ומטר קור וחום
  .ראוי להחזיק בו ספרים' באופן שיהי" גאראזש"את ה לתקן

הדגיש את  הרבי
  :המלים

לתקן את 
" גאראזש"ה

' באופן שיהי
ראוי להחזיק 

  .בו ספרים

  

*  

 ואז סודרה, )במרחק כמה בלוקים (ם טובההליכה לביתו ברגל בכל שבת ויו  הוקשתה לרביה תקופהלערך באות
  הרבית כך עד לפטירת,בדרך כלל בשבתות וחגים  שם היו מתארחים, הספריהיןדת בבולרבית דירה מיוח לרבי
  .ח"ב שבט תשמ"בכ

רק לוחיות הדירה במקום  לא, דבר זה הפריע. יד-לחדר שיה בחר חדר שהיה מסובב בארוות ספרים וכתבי
חלט להעביר וב ה"ת תשמבש ו.העומדים בחדר השיה ,אלו בי ידבספרים וכתהספרים אלא גם לשימוש , הזה

  .השיה את ארוות הספרים לקומה העליוה ולשפץ את חדר

מיד אחרי הדלקת ו,  הגיב באי שביעות רצון,והבחין בשיוי שעשה, לפי הדלקת רות שבת, כשהגיע הרבי לדירה
  ? למה עשו זאת:ה ושאלה"רות שבת קראה לי הרבית ע

  .היד שעמדו בחדר הזה-ספרים וכתביעשה לצורך וחיות השימוש ב השבתי שזה

שקשור כראה לפעולות וספות שעשה אז למטרת הספריה ', ר שיאור זלמן גורארי"הרבי כתב אז מעה חריף לה
  :ל"ו שאולי הכווה גם לתיקוים הוחשב, באופן הראה לו, ד"של אגודת חב

  :אחרי השבת כתבתי

מה שהחלטו  ותקותי חזקה שאיו קשור לזה, הא בקשר לספרי"ר שליט"ק אדמו"ראיתי את מעה כ
 של כתבים צאה לאורלהקל על העובדים בהו שהיה בעיקר כדי, היד לקומה העליוה-להעביר את כתבי

  .ושופץ מחדש החדר שיה... אלו 

  .ל"ה שתקותיו שגם זה איו קשור למעה', עוד יש כמה תיקוים הצרכים בספרי

  :השיב והרבי

באם . ]שאי[ח
', צרכים בספרי(

איו קשור למעה 
כמובן)ל"ה .  

   

  .מכתבי ק מתוך"המלים המוסגרות הודגשו בכתי

*  

החדר שבקומה . קומותיו התחתוות ה הרחיבו את הבין והוסיפו לו חדר אחד גדול בכל אחת משתי"בשת תשמ
בכעשרת  מלאו עד מהרה שהת,ובחדר שבקומה התחתוה הועמדו ארוות ,הרבי  להרחבת הדירה עבור–העליוה 

  .אלפי ספרים

  :בישרתי על כך, ה"כסלו תשמ 'בח, למלאות את החדר בספרים ביום שהתחלו
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היום חיכו את החדר החדש 
הקמו הארוות , שהוסיפו לספריה
  . ספרים2,000-והכסו בהם כ

בסופו של דבר יהיו מוחים בחדר 
  . ספרים10,000-זה כ

  : בברכה השיב והרבי

] ובה[ט] עה[ שיהא בש]צון[ר] י[ויה
  .]לחת[ומוצ

   

  770-בייתה ב  .קט
ז "כ'  ביום א,שכתבתי אז לרבי חות"הדו באחת. ז"הצורך בהרחבת בין הספריה הורגש ביותר כבר בשת תשמ

  :כתבתי, יסן

שהיא מלאה וגדושה בארוות המלאים , כבר לפי חג הפסח יעדתי לכתוב בפרטיות אודות הספריה
ומלבד הספרים , מאין מקום, מלבד אלפי ספרים המוחים במקומות עראיים, הודחוקים בספרי

  .ההולכים ויתוספים בספריה

  :)אציעאי ש(השיב  והרבי

  .וה ובעתיד הכי קרובו המצב שבה]י[פ] ל[ע, הצעה מעשית

 שהכווה היא שאי בעצמי אתעסק ביהול ביית והרחבת, לא עלה אז ברעיוי
  :רתלכן השבתי למח. הבין

ואמר , קריסקי 'י שי"דברתי בזה בפרטיות עם הר.  אין בידי הצעות מעשיותת עתהלע, בעין הספריה
  .שיתעיין בזה

 וגם את ת הכסתשיכיל את בי ,770בשטח  במשך השה הזאת ושלאחריה התחילו להכין תוכיות ביית בין גדול
  .הספריה

*  

  :כתבתי ט"תשרי תשמ' בה. ח"טבת תשמ' שהותחל בה" מבצע ספרים" אודות קו לעיל פרק כבר סופר 

ספרים  מיוחד שיאספו בו לארגן אוסף א"ר שליט"ק אדמו"כ הורה, ח"טבת תשמ 'בהמשך להתוועדות ה
  ".ח" שת הקהל תשמ–מבצע ספרים "בחותמת  במקום מיוחד ולהחתימם להיחם, השה במשך

 שהוקמו בקומה מיוחדים בארוות כחצי מהם הוחו. אלפי ספרים יה כחמשתבמשך השה תקבלו לספר
  . מחוסר מקום–והשאר עדיין מוחים בתיבות  ,ל"בחותמת ה  והוחתמו770 השיה של

  . בקצב איטי יותר אבל, ממשיכים להגיע ספרים לספריה גם כעת

לכן , ח"תשמ- הקהל של שתהספרים  הושלם מבצע, א"שליט ר"ק אדמו"בדברי כ כיון שלפי הבתיו
  .ח"הרגיל של ספריית המל  באוסף–בדעתיו להיח את הספרים המתקבלים מעתה 

  :ח"מ' בז, השיב והרבי

בסמיכות '  בין לספרי]בר[ד] ל[ ע]ד"ב[ח] דת[לדבר עם אגו
  .'לדהווה או הרחבת הוכחי וכו

*  

, ד"כתבתי מכתב מפורט אל חברי ההלת אגודת חב, ח"מ' בח, למחרת
  :המתחיל

לדבר : "א"ר שליט"ק אדמו"קבלתי מעה מכ, ח"מ' ז, אתמול
בסמיכות לדהווה או ' ד על דבר בין לספרי"עם אגודת חב

  ".'הרחבת הוכחי וכו

ואף , ד"בהמשך לזה שוחחתי עם כמה מחברי אגודת חב
  .ד הקרובה"בקשתי להציע את דברי באסיפת ההלת אגודת חב

ד לעיין "באופן שיקל לחברי אגודת חב, לכתוב את הצעותי בכתב, תרמכל מקום ראה לי מתאים יו
  ...בדברי
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  : לרביט כתבתי"ז שבט תשמ"בכ

  .י.הספרים מספריית ועד החוך היהודי ב, היום התקבלו לספריה

  .קבל במשך הזמן עוד הרבה ספרים מספרייתם, לדבריהם.  ספרים3000- היום כ  התקבלובסך הכל

  .  תיבות100- בכת עתהלע מוחים הספרים האלו

מאין , שבבין הספריה בתיבות המוחים במעברים, ספרים כיום בספריה כעשרת אלפי  ארוזיםך הכלבס
  ...מקום בארוות העמוסים

  .מזמן לזמן מגיעים ספרים וספים ואיי יודע להיכן להיחם

ואין שום דרך , ם בספריהמצאי כבר הספרים אם לבדוק כדי ,ספרים מזמן לזמן מגיעות אליו רשימות
  .המוחים בתיבות לדעת מה יש כבר בין עשרת אלפי הספרים

אין לו , כעשרת אלפי ספרים, ויובאו הספרים מרוסיה' אם יתן ה
  .להיכן ייחו אותם שום מושג

  .ומבקש אי עצה וברכה שאוכל להל את הספריה בהצלחה

  :השיב והרבי

 770בשטח ' וסף להספרי )ובהקדם(ועד לבין  יתעין בסידור
  .והסמוך אליו

  :משפטים כתבתי' ק פר"במוצש

להתעיין בסידור ועד לבין , א"ר שליט"ק אדמו"בהמשך להוראת כ
ושיהם רוצים ומוכים ', גורארי' ז שי"קוין והרש' ר ברוך שלמה שי"דברתי בזה עם ה, וסף לספריה

, כלומר ששלשתיו היה ועד הבין, א" שליטר"ק אדמו"באם תהיה הסכמת כ, להשקיע עצמם בדבר הזה
  .ובעת הצורך צרף אליו אשים וספים למטרות מיוחדות

לדבר על אופי הבאת , ג"שאז תקשר ביחד אל הרשז, ת"ש קוין לבוא לכאן בעזהי"מתכון הרב' ביום ב
  .הדבר לפועל

  .ל"א לכל ה"ר שליט"ק אדמו"ואבקש הסכמת וברכת כ

  :ילים שבמכתביהרבי הדגיש את המ

 הסכמת וברכת
ר "ק אדמו"כ

א לכל "שליט
ל"ה.  

  :והוסיף

  .ובהצלחה רבה

  :ואמר ,וסף דולר ר"אדמו ק"תן לי כ ,בעת חלוקת הדולרים ',למחרת ביום א

  .התחלה וועט דאס זיין א, דער בין וועט דאך דארפן האבן געלט אויכעט מסתמא

  :)ועד הבין(אדר כתבו ' ב' ביום ג

  .בהקדם קוין כדי להביא את תוכית הביה לפועל' ש שי"הגיע הה הרב' ביום באתמול 

לקות ) אמתאימה היא  באו להחלטה שהתוכית הכי', גורארי' ז שי"לאחר דיון מפורט אתו ועם הרש
  ...הספריה המחובר לבין, אטקין' מ שי"את הבית של הר

 רק שתי הקומות התחתוות של –  למכור את ביתומוכןש, אטקין' מ שי"קוין דיבר עם הר' ש שי"הרב
 ק" לאחר שיקבל את הסכמת כוכל זה. וישאר לגור שם, באופן שהקומה העליוה תישאר שלו, הבית
  .א"ר שליט"אדמו

  :השיב והרבי

 ואין עין לעשות –' ת ספריבהמדובר בהרח
  וימצאו–] זה[ב] צא[וכיו" מהפכות"עתה 

, רחבה קצתה": הרגיל" ]רך[ד] ל[תכית ע
  .]זה[ב] צא[הוצאות קצת וכיו

  :כעבור שבוע כתבו שוב
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להגיע   עומד770שמאחורי  שאחד מהשכים, קריסקי הודיעו' י שי"הר :וספת אפשרות וצרה ביתיים
באם תתבצע  .ואפשר שבימים הקרובים תתבצע המכירה ,על מכירת הבית 'ייס שי'מר צ להסכם עם
, הזאת הוא החסרון בהצעה. ף את הבית לספריה ולהעמיד בו ארוות וספריםלו לצר  הוא מציע,המכירה

 להיח בו מספיק מקום יהיה אז כל מקוםומ. שוים שהספרים יהיו מפוזרים בביים
  ?האם כדאי לקבל את ההצעה. את כל הספרים

  :השיב והרבי

  .מהיר

  .כמובן קדימה לזה

  .הביה משכו הדיוים במיקום ותוכיותוכשמוה חדשים , קייה זואז לפועל לא התבצעה 

*  

  :כתבתי לרבי, "בשלהי תשרי תש

', גורארי' ז שי"הרש: במשך ימי חודש תשרי ישבו מספר פעמים לדון בארוכה בעין בין עבור הספריה
  .קריסקי ואי' י שי"הר, קוין' ש שי"הרב

  ...בין כל האפשריות הקיימות ראות לו יותר שתי ההצעות דלקמן

 שתי ההצעות אל במקום להתייחס 
  :השיב הרבי, שהזכרתי

  770לבות בתוך השטח ד

 להוסיף בהבין –ויותר טוב 
באופן שלא יערער את  770ד

  הבין

  :עם קבלת המעה כתבתי

  :הכי מתאים ראה לו האופן, בקשר לביית הספריה א"שליט ר"אדמו ק"כ למעה בהתאם

כתבי , יקרי הערך ששם יהיה מקום הספרים, 770של   העליוותלספריה את שתי הקומות  להקדיש)א
  כתבי היד  וחדרי העבודה של העורכים מתוך ,היד

לבות החדרים  הקומה השלישית ואת, 41ע להשאיר בצורתה"צ "מוהריי ר"ק אדמו"את הדירה של כ[
  .]מחדש באופן המתאים לספריה

  .766- ושב770-שב שהוא יחבר את מחסי הספרים )תחת חצר הסוכה( 770 להוסיף מחסן ספרים בחצר )ב

ז, א"ר שליט"ק אדמו"ל מתאים לרצון כ"אם כל התקשר עם אי יר לברר'אזייה  יאת אפשרות הב
  .הזאת

מתאים ": הדגיש את המלים הרבי
". א"שליט ר"ק אדמו"לרצון כ
  :והוסיף

] יד[ל ולעת"ה] ל[כמובן כ
 בתור ]זה[ב] צא[ בכיו]בוא[ל
ספריית (ת ]ל[הה] בר[ח

ד אהל "חב אגודת חסידי
  .) ליובאוויטש–יוסף יצחק 

   

                                             
ר "ק אדמו"מבלי שצטרך לעשות שיפוצים בדירת כ, 770-במשך החורף היתה השתדלות להשיג אישורי ביה ב 41

  .ע"צ "מוהריי

הוא הסביר לו את תכית ביית . ל מחלקת הביה ביו יורק"גולדשטיין אל מכ' ר יעקב שי"לצורך זה סע אתי ה
  .ל"עד שתן אישור לתכית ה, ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"ואת החשיבות והקדושה שיש בדירת כ, הספריה
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 שאין זה רכוש פרטי של הרבי שבו תברר, כיון שהיה זה בהמשך למשפט הספרים, ראה היה לו כוות הדברים
, הן בפעם הזאת והן לעתיד, שמה שהוא ותן הוראות איך ומה לבות ,לכן ימק, ד" של אגודת חסידי חבי אםכ

  .ד"זה בתור חבר ההלת הספריה של אגודת חסידי חב הרי

*  

  :השיב והרבי הכסו התוכיות .שיכין תוכיות מיד לאדריכל התקשרו

  .]לחת[ומוצ] ובה[ט] ה[ויהא בשע

  .צ"אזכיר עה

  .]לו התוכיות=[להחזיר 

  .ל"כה ואם צריך ימצאו,  כי איי אדריכל–ל "ה] ל[בודאי לא יכתבו לי פרטי פרטים דכ

  

  :הרביט כסלו הכריז "ק שלפי י"בהתוועדות ש

 ,ד"אגודת חסידי חב אין בית איז די ספריה דאס, וועלכן איך בין א מחותן איז פאראן אך א עין אין'ס
  .ווייל קדושה לא זזה ממקומה, אבער באותו מקום, ובהרחבה א בין חדש גייט בויען'וואס מ

*  

עם  חתימת חוזה דיווחתי על ,גאולת הספרים יום, טבת' ה' ג ביום. יההב לזרז את הרבה הרבי ואילך מאז
  :תוכיות ביה לעריכת האדריכל

שיכיו התוכיות לביית , חתמו חוזה עם האדריכלים קירשבוים וטמבסקו, אחרי רוב דיוים ובירורים
  .הספריה

יות הביה לשלב שבמשך חודש אחד יסיימו את תכ, הם קבלו על עצמם להתמסר לעבודה באופן
  .770שהיא ביית מחסן הספרים תחת חצר הסוכה וביית הקומה השלישית של , הראשון

יית מחסן הספרים הי, ל"אחרי שתוגמר ביית השלב השיועברו אליו הספרים ויתחילו בב.  

  : השיבהרביו

  ?הזוכרים מתי התחילו לדבר בזה. סחבת שאין כמוהה

  .)'בות וכובהתלה דרך אגב ההתחלה הייתה(

  

*  

  .מתוך התלהבות וזריזות וכמובן, כעבור פחות משבועיים ,הזה התחילה הביה לפועל בהתאם לזירוז

, ועד שסיימו את השיפוצים האלה. שלא הוזקקו בה לתוכיות ואישורים ,התחלו עם שיפוץ הקומה השלישית
  .והתחילה הביה בחצר ובקומה השלישית, כבר התקבלו האישורים

  :היה מוסיף דולר ואומר בעת חלוקת הדולרים שהייתי עובר ימתכל א

  .פאר דעם בין זאל זיין בהצלחה רבה ובקרוב דאס איז

  .א"ת הצלחו לסיים את כל הביה הזאת בחורף תש"בעזרת השיו. או כעין זה
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*  

 עם –בוי ולא היתה הזדמות שיראה את הבין ,  שהה הרבי בביתו ובחדר היחידות-ט"במשך השים תשמ
  .הוספת הקומה השלישית שעליו

  :ב אלול כתבו"ובי,  סיימו את ביית השלד"באלול תש

במשך . ק סיימו את ביית הקירות והגג של הבין החדש של הספריה"אשר ביום ועש, הריו בזה לבשר
  .הגג הגשרים והמדרגות, הרצפות מקוים לסיים את יציקת הצמט של, ל"השבוע הבע

הרבי לשלוח לו  הורה ,בצום גדליה, למחרת ו.עצר להביט על הבין החדש, אחרי אמירת תשליך, בראש השה
  .תורמים שתרמו על הוצאות הביה הזאתה אל,  הביןתותמאת 

  פתיחתה  .קי
  .ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו" איך לסדר את השימוש בדירת כהיו לו כמה דיוים, "בסוף החורף תש

  : כתבו"ח יסן תש"בר

וכבר כתבו . ע" צ"מוהריי ר"אדמו ק" דירת כ– 770השיה של  עוסקים או עתה בתכית שיפוץ הקומה
ותלוי במטרת , אלא המדובר בשיפוץ פימי של החדרים, בעבר מכפי שהיה' בעבר שלא שה החדרים וכו

  :הזאת הדירה

האוכל ובחדר השיה של  חדרי בשי )א, והייו. האם לעשותו למוזיאום עם תערוכות משתות מזמן לזמן
 חדר היחידות )ב. שישמשו לתערוכות' גבי השלחות וכו ה יבו תיבות זכוכית על"רא שרה עעהרבית שט
 המטבח )ג. מבחוץ יהיו סגורים בדלתות זכוכית שיהיה אפשר לראותם דרך דלתות הזכוכית וחדר השיה

  .צא בזהמוות וכיוהת אוסף, יהיה סגור ובו יהיו מוחים אוסף חפצי הערך

לא שיהיה (כל הימים  ק"ובפרט חדר היחידות וחדר שבו התפלל כ, אולי כדאי להקדיש את כל הדירה או
וזה יהיה . כל הצריך לישועה ואולי גם ללמוד מעט  שיהיה מקום תפלה ושפיכות פש של)אלא, מוזיאום

  .הדירה עיקר השימוש של

  :והשיב, "ואולי גם ללמוד מעט" וכן העביר קו למחיקת המילים ,האפשרות הראשוההעביר קו למחיקת  הרבי

כדאי להקדיש את (
... כל הדירה 

שיהיה מקום תפלה 
) ושפיכות פש

  ."וקריאת פ

  .המילים המוסגרים הדגיש מתוך המכתב שלו

  :שאלו שוב

ע "צ "מוהריי ר"אדמו ק"של כ להקדיש את חדר היחידות, א"שליט ר"ק אדמו"כאשר זכיו למעה כ
  .מיד עתה או אחרי סיום הביה האם לעשות זאת ,למקום תפלה בשפיכות הפש

  :הדגיש את המלים והרבי

אחרי סיום 
  .הביה

   

ואז , ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו" הספרים שעמדו תמיד על השלחן בחדר היחידות של כ11הוחזרו  "בשלהי תש
  .להשאיר את חדר היחידות סגורו, זהלהעמידם שוב על השלחן ה, למקומם הראשון הורה הרבי

  . לאמירת תהלים ולתפלה,בימים הוראים חדר האוכל של הדירהאת הייו פותחים , במשך מספר שים

*  

והייתי , )קיב כדלקמן פרק (שלחתי לרוסיה בשליחות גאולת ספרי רבותיו , א"בחורף תש, סיום הביהבתקופת 
והדירה הוקדשה לצרכי , חולה היה הרבי, ב" לקראת חג השבועות תש כשחזרתי.סיה במשך שה וחצי ברואז

  .טרפיה של הרבימכשירי הוהקומה השלישית שימשה לצורך , ל של הרבי"האש

ת תשו את אולם הקריאה של הספריה"בשואחרי ג. 766בקומה השלישית של , ג פתח 'ו את ד "תמוז תשפתח
  .770בקומה השלישית של , ותאולם התערוכ

*  
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  .גדול הספריה בפרסום הכי לחגוג את פתיחת התוכית הראשוה היתה

  :לרביכתבו  ,770של  הקומה השלישית את שיפוץ כסשיימו, "תש בתחלת שבט כבר

. .. בקצב מהיר  מתקדמת–הספריה  הקריאה של  לאולם– 770של  היות שביית הקומה השלישית
לפתוח בה תערוכה של כתבי רבותיו , הארבעים שת, ד שבט"יו לקראת יום הבהיר ברצויו להציע

הראוה של - האם כדאי להציג בשלחן, א"ר שליט"ק אדמו" באם תוכית זו מתאימה לרצון כ... שיאיו
  ?ט את הסידור שלו"הבעש

  :השיב והרבי

  .ל" מתאים לה]רמא[ ג]ן[אין הזמ

  .צ"אזכיר עה

*  

  : שובעל התפתחות הביה ושאלו דיווחו בסוף הקיץ

שעשה , 770 –לחוכת הבית  שים ביום מלאת יובל, א אלול"כ' ג כדאי לארגן חוכת הבית ביוםהאם 
  .ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"כ

  :השיב על הדיווח ועל השאלה והרבי

  . ותהא פעולה משכת בהצלחה רבה

  .]ה[ז] בר[ד] ל[ עוד חזון למועד להחליט ע– חוכת הבית ]בר[ד] ל[ע

  .צ"אזכיר עה
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  השליחות לרוסיה

  הסיעה הראשוה לרוסיא  .קיא
תקופה ב שערך, הספריה שלחתי לרבי בתור משלוח מות את הקטלוג של. א"הדבר התחיל בפורים תשמ
  :וכתבתי, ליובאוויטשהאחרוה ששהו רבותיו ב

 ל מת ע–' שי ל"הרחשהשאיל לי (ב "ר מוהרש"ק אדמו" צילום רשימת אוסף הספרים של כרף בזהמצו
ורף  המצ–ע "צ "ר מוהריי"ק אדמו"כמסופר בסוף מכתב כ(הספרים לקחו על ידי הבולשביקים . )לצלם
  . הרשימה כתבה בימים האחרוים בליובאוויטש.ולא הוחזר, )בזה

ם מר  לשוחח בידון הספרים ע,קוין 'ברוך שלמה שי' ת ר"הרהאל השליח  הרבי הורה א"באחד מימי קיץ תשמ
 אז לאשי מר האמער פה.  הקרמליןמשל עם מעסקיםשיש להם  ,ארמוד האמער מרעם רי ווייטראוב ו'ג

  .ד"חב ולהחזיר את האוסף היקר הזה לתועת בבקשה לאתר הממשל במוסקבה

, "אוסף שיאורסאהן" או" אוסף ליובאוויטש"אודות ידוע להם  אשי הממשל במוסקבה השיבו שאין כאשר
קל יותר לברר אם האוסף עדיין מוח בספריית  הזאת הרשימה על פי .לום רשימת הספרים הזכרתתצם מסר לה

  .לין במוסקבה

, שה שה אחרי וכך חלפה, הספרים שברשימה הזאת האוסף הזה או את  למצוא אתאמרו שאים מצליחים שוב
 שהם ירשו למומחים מטעם תועת ,ל"ה מר ארמוד האמער על ידי הוצע להם עד אשר. ממשיות בלי תוצאות

  .למרבה השמחה הם עו להצעה הזאת בחיוב. את האוסף הזה לבוא ולבדוק ולסות לאתר בעצמם, ד"חב

, לשם תוכל המשלחת לסוע שתוך שבועות אחדים, קריסקי' י שי"הודיעי הר ,ח"באחד מימי חודש כסלו תשמ
  . ואי]שדובר וכותב גם רוסית [מידל' יסן שי ר"המזכיר ה, ל"קוין ה' שלמה שי ר ברוך"הם ה

לפי הסיעה רציתי לברר כמה 
,  בקשר לשליחות הזאתפרטים

  :כתבתיו כסלו "טבו

' בין הביכלאך שהביא פרופ
יש ביכלאך שהיו , כץ. י. א

ר "ק אדמו"בספריית כ
לדבריו הוא , ע"צ "מוהריי

ואם , הביא אותם מליגרד
כלאך יכן אפשר יש עוד ב

וסף זה באותו במקום מא
אמם אי מסופק . בליגרד

אם יש לסמוך בזה על דברי 
  .כץ

ביכלאך אלו רשומים 
ר "ק אדמו"ברשימת כ

א מהביכלאך שהיו "שליט
ר "ק אדמו"אצל כ

את הרשימה . ע"צ "מוהריי
ר "ק אדמו"הזאת מסר כ

' א שי"א בשעתו לר"שליט
', ק שיטד שוס"שמטוב והעו

דמה לי ששמעתי אז 
, ימה עשתה בריגאשהרש

ואם כן איך זה הגיעו 
  ?לליגרד

  :השיב והרבי

האם בשביל זה לא יחפשו 
  !?שם
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  :עודכתבתי 

א את "ר שליט"ק אדמו"ז בליגרד תן כ"א זכר שבימי המאסר בשת תרפ"ר שליט"באגרות קודש אדמו
ת להחביאם עד יעבור זעם"הביכלאך לכמה מאר חרמו ביכלאך או חומר אחתה שעה הוהאם ידוע שבאו. ש על מ

  ?ק"מאוסף הכתי

  :השיב והרבי

  !!י"הרי הוחזרו תומ

  . כלל)הוחרמו( לאכמפורסם 

  :כתבתי עוד

ז "ד סיון תרפ"מסופר שבעת החיפוש בי) רפח' ד ע' יגדיל תורה חוב(ע "צ "ר מוהריי"ק אדמו"ברשימת כ
 וא לקח"שקובץ מכתביו משת תרפ ,אמם מסופר שם". שאין בהם שוה כלל' לא לקחו רק איזה יירו"

  ?האם כדאי להתעיין גם בזה ולסוע לשם כך לרוסטוב. בעת החפוש דקיץ ההוא בעיר רוסטוב

  :השיב והרבי

  !?איפוא יחפשו שם

  : עודכתבתי 

ם כדאי להתעיין בזה ]א[וה, ט"א בעת המאסר בשת תרצ"ר שליט"ק אדמו" כיהאם הוחרמו כתבי ורשימות אב
  ?קבדיפרפטרובס

  :שיבה והרבי

  .) היורש]ד"ב[ח] דת[ אגו–שאי (ר "בספריית אאמו) כדאי להתעיין בזה בדיפרפטרובסק(

  :ועל כללות השאלות בזה כתב

  .]ה[ז] בר[ד] ל[רשמית ע ]יא[ה] רי[יתעיו בכל השייך למטרת סיעתם שה

   

  :ח כתבתי שוב"בט טבת תשמ

בהתקרב מועד 
, סיעתיו לרוסיא

זה את הריי סוקר ב
ית העבודה פרטי תוכ

בארבעת , שם
 והמטרות ,המקומות

העיקריות של הסיעה 
כפי שהיא , הזאת

ראית לע" יד לפ
  :הסיעה

להשתדל : במוסקבא) א
למצוא את ספריית 

ב "ר מוהרש"ק אדמו"כ
"12000-ובה כ, ע 

  .כרכים

הספריה הוחרמה בשת 
ד והוחה "תרפ

בארוות שבבית 
התפלה הוצרי שעל יד 

, "לעיסקי מוזיי"ה
ואף ערך שם קטלוג 

  .לספריה הזאת

עליו לברר איזה חדר 
או בית שימש אז כבית 

או , תפלה וצרי בבין
ליד בין המוזיאום 
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ו, ולבדוק אם הספרים עדיין שם, ל"הי כריכת הספרים , על פי רשימת הספרים שבידיועל פי סימ
  .'ל שי"שקבלתי בשעתו מרח

, ל שעל שם לעין" ה"מוזיאום"ליו לבדוק על פי הקטוג שלהם גם בשאר אוספי הע, אם לא ימצא שם
ואם יש להכירם על , אם יש שם הספרים שברשימתיו, שעל שם לעין" ספריה"וגם באוספי הספרים שב

ל"פי הכריכה כ.  

י הספריות הסקיש לברר על זה בקיוב ובמ, ל שבמוסקבה"אם לא ימצא שום דבר מספרים אלו בשי ,
  .כדלקמן

  :והרבי השיב

  ).עליו לבדוק על פי הקטלוג(בכל אופן 

  .בפועלאף שאים ברשימה , או ספרים שאולי שייכים

  .) בקיובל זהיש לברר ע(בכל אופן 

  :עוד כתבתי

הזכר במאמרה " ארכיון שיאורסאהן"שצדרין את -סלטיקובש בספריית פלח, משם וסעים לליגרד
  .של סטרקובה

יש לבקש , באם לא מצאת. ולשאול אותה בזה) יש לי הכתובת והטלפון שלה(ש להתקשר אליה בתחלה י
יד - אם אוכל להכיר כתבי, להרשות לו לבדוק בעצמיו את הארכיוים אשר על יד אוסף פירקוביץ

  .ד"השייכים לחב

  :הוסיף הרבי, ד"יד השייכים לחב- על מה שכתבתי כתבי

  .'מעדליא וכואבי הרב : ד" לחסידי חב–כולל 

  : עודכתבתי

אם ישאלוי . שיעזור לו, דייטש' תקשר אל מר הדל שי, אם יהיו לו קשיים בחיפושים אלו בליגרד
והיה , וכשהיה בא הה היה שואל עליה, ה" בילדותו היה מיודד עם אמי ע–מהיכן אי מכיר אותו 

  .ששיו עובדים בספריה, והכרו זה את זה, משוחח אתי

מידל בארכיון הממשלה '  שי"יבדוק הר, שצעדרין- החיפושים האלה שלי בספריית סלטיקובבעת 
במקומו " בד קודש"ה, ר האמצעי" אדמוק"אם יש למצוא את היירות הקשורות למאסר כ, הצארית

  .והבטיח את עזרתו בחיפוש, ל"העדל דייטש ה' בזה דברו בארוכה עם ר .והשייך לזה

  :הרביהשיב , "טשדיי' תקשר אל מר הדל שי, היו לו קשיים בחיפושים אלו בליגרדאם י"על מה שכתבתי 

  ).תקשר אל מר הדל(בכל אופן 

  :הוסיף וכתב ,"ר האמצעי"ק אדמו"היירות הקשורות למאסר כ"ועל מה שכתבתי אודות חיפוש 

  .42]דק[צ] מח[הצ) ר האמצעי"אדמו] (קן[הז] ר"מו[אד) ק"ר כלמאס(

  :עוד כתבתי

, א"ר שליט"ק אדמו" של כוששם בודאי שארו ספרי וכתבי אבי, משם משיך דרכיו לדיעפרופטרובסק
בודאי לא , ה"וכיון שאוסף הספרים על ידי היבסקציה גמר בשת תרצ, ט"כיון שהמאסר היה בשת תרצ

  .לקחו הספרים האלו משם לקיוב

שאז יש , דוק אם יש שם איזה ספרי יהדותלב, המקום היחיד שאפשר לבדוק הוא בספריה הצבורית שם
וכל לבדוק אם יש על הגליון הערות בגו, ל"לשער שהם מה וזאת בקשר . ב יד קדשוכתף ולעצמי
יש לברר בתיק של המאסר שלו . ואילו קובצי כתבי היד שלו הוחרמו בעת המאסר, לספרים הדפסים

  .היד שלו- כתבילשהיכן הוח האוסף הזה , אם אפשר לברר בו, שבעיר הזאת

  :השיב הרבי ,כתבתי שהמקום היחיד שאפשר לחפש בדיפרופטרובסק הוא בספריה הצבוריתעל מה ש

  .ב"וכיו, דהמכללה שם! ?

  :השיב והרבי ,הוחרמו בעת המאסר היד- שקובצי כתביעל מה שכתבתי

                                             

 והקשורות. 4גליון " ד"רם חבכ" והתפרסמו בר כך מצאו אחר הזקן"מוהיירות הקשורות למאסר אד 42
 –צ " למאסרו של הרלויוהקשורות, "ר האמצעי"מאסר וגאולת אדמו" בספר –ר האמצעי "למאסרו של אדמו

  .א"קיץ תש" ד"חב- כפר"ב
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  .)הוחרמו (לא

  :ועל הספקות שכתבתי השיב

 – ל"פ ה"עהחתו 
  !!שבספק לעזבו שם

, ל כללות השאלות והמעותוע
  :כתב

  .מהיר. ]שאי[ח

   

*  

בהתוועדות , ביום שלפי הסיעה
 הרבידיבר , שמות' ק פר"ש

 ;הזאת השליחות בדבר ברבים
ובין  .פירט ולא אמר כי אם

" התוועדויות"(גם  הדברים אמר
ח סעיף יב "פ שמות תשמ"ש

  :)ואילך

כששומעים שישם 
- ספרים וכתבי, חפצים
יק ושיא של צד', יד כו

 שמצאים, בישראל
לא רק [' בגלות ושבי

, במקום הפכי ממש
אלא אפילו שלא 

 – ]במקומם האמיתי
להשתדל ככל  יש

עד כדי , האפשרי
לפדותם , ירות פשמס

פדיון "', מהגלות והשבי
  "...ושבתי בשלום אל בית אבי"כלשון הכתוב , ולהשיבם למקומם האמיתי ,"שבויים

כח המיוחדת - התית כולל גם, וזכות הרבים מסייעתם, של המתעסקים בזהואשרי חלקם וגדול זכותם 
  .שבויים  להצליח בכל הפעולות הקשורות עם פדיון–שמות ' דשבת פ

  .על כוס מלא" לחיים"לאמר  הרבילו  הזאת הורה לאחר השיחה

  :דולר וסף ואמר תן לו, בבוקר' ביום א ,גם בעת חלוקת הדולרים לצדקה

  .ותלתוספת זריז

  :באותו יום כתבתי שוב

הריי , רבותיו של" חפצים"ה שבה זכר כמה פעמים גם עין, ק"בהמשך לשיחה הקדושה ביום הש
  :י דזייקאבסאן"להעתיק בזה מרשימת זכרוות הר

קרוב לחודש אלול   בחורים האחרוים שסעו משם12[אחרי אשר התכוו לסוע לגמרי מליובאוויטש 
חפרו ... לחלקם ולהציעם כמה שאפשר  ,לסדר את החפצים ששארו, יעזר קאפלאןאל' סדר ר, ]ח"תרע

  ...במרתף בעומק והצעו אותם שם

  ?להתעיין גם בזה אולי זוהי הוראה שצריך, כיון שזכר אתמול עין החפצים
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  :השיב והרבי

באם אין כלל חשש 
שתחליש בקשה זו 
תוקף בקשותיהם 
לבקר בשאר 

  כדאי–המקומות 
להתעיין גם (

  .)בזה

ל "ועל תאריך מכתבי ה
הוסיף , "טבת' כ' יום א"

  :וכתב

  .ם"הילולא דהרמב

   

*  

  :קדשו חדרו ואלו היו דברי קראו ליד דלת לאוהל הרבילפי סיעת 

וויל 'כ. פארטיילן דארטן אויף צו, איז דא אך פאר צדקה, האט אייך שוין געגעבן'צו דעם וואס מ בוסף
דא . זאל זיין כגוף אחד'ס ,דיקע שליחות'איין כללות חלקים ווייל דאס איז ילן אויף דריידאס יט צוטי

  ...זאל דאס זיין בהצלחה רבה ומופלגה, י"ח איז פאראן דריי מאל

זיין  געפיען דארטן זאל עפעס קען'אז מ פאראן א ספק איז אר'וואס ס איז יעדן פלאץ ,ווי שוין גערעט
  ... זיין פלעצער זאל מען דארטן אדערע וועט יט שאטן די'און אויב ס ,ספק לקולא

  .אליין ווייל דער גרעסטער דאק איז פון די ספרים, איך זאג אייך יט קיין דאק

  :היו דברי קדשו וכה, קראו שוב ליד דלת חדרו, מיד לפי סיעתיו, בערב לאחרי תפלת ערבית

, ן'יארצייט פון אלטן רבי ד טבת איז דער"די וואך כ  און,ם"פון דעם רמב איז דאך דער יארצייט הייט
  ...צוזאמען מיט אייך וועלן זיי ביידע ארבעטן

  :והוסיף ואמר, תן עוד צדקה לחלק שם

  .הצלחה רבה בשורות טובות

ו למכוסכויתכשסעו ללוותי סע ה ( שאל אםו"וסקי ללוותיר דוד קרי(.  

*  

  בזה אמר הרבי.מהרבי לא היו לו הרבה תשובות, ח"א שבט תשמ" עד כטבת'  מכ–בעת שהותיו ברוסיה 
  :פ שמות הזכרת"בהתוועדות ש

' ושאלה כו במקרה שיתעורר ספק... וכששאלוהו ...  החסידים לפטרבורג חד שלח פעם אמח צדקהצ
  . שאפשר לסמוך עליו– מח צדקהשיב הצ... בוגע לאופן הפעולה 

כולל ... השליחות  ותים לו את כל הכחות הדרושים למילוי,  שליח שכאשר שולחים–וההסברה בזה 
  .באופן המכוון אל האמת' גם ששיקול דעתם על אתר יהי

*  

ההוראה . 43הוראות  והייו מקבלים גם לשם, הייו מדווחים מזמן לזמן על הפעילות ועל הקשייםכל מקוםמ
ושם וכל לבדוק אם כיר את אוסף ספרי  יםהראשוה היתה קשורה לדרישתיו שיראו לו את מחסן הספר

  .בקטלוגאלא  ירשו לו לחפששלא ) וגם שר התרבות(על זה השיב מהל הספריה . רבותיו

  :ועל כך מסופר ביומן שכתבתי שם

 בשם )שסע זה עתה לאוהל( ]קריסקי' י שי"הר[באמצע הלילה צלצל יוסף פרידמן ואמר לו בשם חותו 
לעבוד רק מתוך הקטלוג וזה מאד  כיון שאמר השר שעליו, מה שבקשו ברכהעל , א"ר שליט"מואד

                                             

ר האמער "אמם ד. קל להשיג במוסקבה טלפון שאפשר להתקשר על ידו ליו יארק' באותה תקופה לא הי 43
  .פון שאפשר להתקשר בו בקלות ליו יארקשבו טל, לו משרד במוסקבה' הי

ומשם הייו מתקשרים , ביום ובלילה, הוא מסר לידיו כיסה חפשית למשרדו, בעת שהותיו במוסקבה
 .למזכירות בעת הצורך
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 )א: א"ר שליט"ק אדמו" השיב כל זהע. הרשה לו  ולא,רציו להכס ולראות את מחסן הספרים. קשה
  .הקטלוג אפשר להספיק הרבה על ידי  גם)ב .]ארמוד האמער[ר "הד על ידי יש להמשיך לפעול

  .פרק יב" ליובאוויטש ספריית"' כמסופר בס, חיפוש בקטלוג על ידי האוסף גםלפועל הצלחו לאתר את 

*  

ילו וא, אתו רק שבועיים יסן מידל שאר' אשר המזכיר ר;  היתה בקשר לחזרתיו ליויארקתההוראה השי
  :ועל כך מסופר ביומן, שארו עוד שבועייםש קוין ואי "הרב

  י שבט"ח' יום א

שלו הגדול עומד  לס ואמרו לו שהמשפט'ק דיבר שלמה בטלפון ללאסאג"ועשכשהייו במשרד ביום 
  .44 והוא צריך לעלות לדוכן העדות ביום שי הבא,להתחיל

  ...בעצמי שאשאר,  ואם צריך לסיים, שאמר לו בשם הרבי שהוא יזדרז לחזור גרורל"הוא צלצל לרי

שירשו לי [לבקשתיו   ובאם יסכימו,ז לחזור ששלמה יזדר, והשיב בשם הרבי,היום לפות בוקר צלצלו לו
  .לצורך עשיית הרשימה,  כון שאשאר]לראות הספרים

  .וחזרתי גם אי, לבקשתיו למחרת קבלתי מעה שליליו, קוין באותו יום' שלמה שי' ת ר"לפועל חזר הרה

ית. י.חזרתי לית הצדקי פטירת הרבח"ב שבט תשמ"באור לכ, שעות ספורות לפ.  

*  

ח " דאבי ידש לרבי על מקום המצא כת"תקופת היותיו שם כתב אחד מאב
  :כתב על הפתק הרבי. בספריה ברוסיה

  .]שאי[ח. מהיר

  .לויסון' ב שי"להראות להררשד

  .שסעתי בהם לרוסיה, שזהו שמי ביירות הרשמיים

*  

  :ט כתבתי"בצח שבצח תשמ

תב הספרן הרשמי של אוסף כתבי היד שכ, "סאוויעטישע היימלאד" צילום מאמר ברף בזהמצו
, שיסודו בספריית הרבי שיאורסאהן,  כרכי כתבי יד200-ובו מודיע על אוסף של כ, שבספריית לין

  .ד ומסרה לספריה"שהוחרמה בשת תרפ

ו בפרטיות. הוא יהודי עם לב חם" איגאר מעדוועדיעוו"ל "הספרן הו שם רצה לספר לאלא , כשהיי
כראה שבשל ההגבלות האלו . וסיפר רק כפי שהרשו לו, עצרו בעדו. ד.וו.ק.וסוכי השמהלי הספריה 

  .רף בזההחליט להודיע את כל הפרטים בצורת מאמר המצו

  

  .י אלו"השאר היא סקירה כללית על התוכן שבכת. כל הפרטים החוצים הם בקטע הראשון

  :והרבי השיב

  .ח"ות] קבל[ת

  .להחזיר

  

                                             

 .לס'ד בלאס אג"בקשר לצוואת עזבון גדול לבית חב, לס'ש קוין בלאס אג"להרב' מדובר במשפט שהי 44



   לרוסיא השית הסיעה –עבודת הקודש   קסח

 

  איהסיעה השית לרוס  .קיב
 שיסע פעם, אפשרות ומודיעי שיש קוין 'ש שי"מצלצל אלי הרב, א"כסלו תש' ו, ויצא' ק פ"באור ליום ועש

  .45ר יצחק קוגן שיחיו"ר יוסף יצחק אהרווב וה"עם ה יחד, החזרת הספרים וספת לרוסיה עבור

  :בל מידהמעה תק.  אם כדאי לסוע, הרבי שישאל אצל ,קוין ש"הרב תתי את אישורי אל

  .לסוע

  .צ"אזכיר עה

 המעה תקבל. ואבוא אחריהם זמן  או שאחכה איזה,אם כדאי שאסע מיד יחד עם הקבוצה, שאלתי שוב בעצמי
  :הששי מיד ביום

  .ל" שזה יכול להוסיף בה]לסוע מיד[ קדימה

  .לרוסיה שי יצאו ארבעתיו וביום. י.ל ל בדרכם"ה יצאו שלשת ביום ראשון

  :הרבי לו כתב התעופה תיו לשדהלפי סיע

  א"לכל הוסעים שליט

  .ל בהצלחה רבה"ה] ל[ויהא כ

  .צ"אזכיר עה

*  

  ,המזכירות על ידי פה- יתו בדרך כלל בעל, ההוראות שקבלו במשך שהותיו שם

  :פי העתק יומי מאותה תקופה-ויועתקו בזה על

  א"תש'ד כסלו ה"ק י"מוצש

  :א"ר שליט"ק אדמו" הודיע הוראות כ גרורל"זכירות והרי התקבל טלפון מהמ]ביום חמישי[

ד וארבעתיו "חב  לאגודת]ד ברוסיה"שמכירים ומוקירים את עבודת חב[ להעביר את אישור הממשל )א
  . ברוסיה והאישור יהיה על שמיוד"דת חבהיה חברי הההלה של אגו

, דבורה רחל קוגן היא מרת[וירויקה (ברוסית ובעברית , ח ברוסיהד"דת חב לעשות חותמת על שם אג)ב
והשיבו , שיהיה על החותמת ציור יד  הציעה]שיהלה את הפעילות בעין הספרים במשך שהותיו שם

  .)מהמזכירות שיהיה לוחות הברית

  . ברוסיהד"ל שם אגודת חב לפתוח חשבון בבק ע)ג

פ "עכ, שיקו מיד . מרכז מימוי]פי הצעת מרת דבורה רחל- ויקרא על[ ד"ל שם אגודת חב לקות בית ע)ד
  .לפי השבת ויכסו אליו ויתחילו בו איזו פעולה

  ...הביאו מיד צייר אומן שהכין כותרת לייר בלאק וחותמת 

   בערב]ו כסלו"כ[' יום ה

 ...ה . י.שלחו בפאקס לי  פעל טוב ועברו רק הפאקס לא. ]מרת דבורה רחל[את הסקירה המשפטית שהכיש
  :א"ר שליט"ק אדמו"מעה כ עת תקבלכ .עמודים

  . ח"ח ת" ות]קבל[ת. חסר הסיום

השייכים  'ד שי"והרי עומדת בקשר עם ראשי עסקי חב,  הי סומך עליה]עמים[פ] ה[כאמרי מאז וכמ
  .יצליחם' וה, ומצאים מהם גם ברוסיה, לזה

  .'צ להצלחה וכו" עה]עם[הפ] ד[אזכיר עו

  

  

                                             

, למרות כל הקשיים הביוקרטיים, ק קבוצה גדולה של ילדי טשרוביל"מרוסיא לארהאחר שהצליחו להביא  45
  .ד מרת דבורה רחל קוגן"שעסקה בזה אתם העו

היא תצליח להביא גם לידי החזרת ספרי רבותיו , שאם יבואו אתה חברי המשלחת למוסקבה, היא טעה
 .השמרים במוסקבה
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  טבת בלילה' ו' יום א

 שאלו שהתחילו ,ק"שיחת ש ב ושמעו על"דברו לארה משם, של האמער למלון עצרו במשרדו זרהבדרך ח
המתחיל במצוה  ה"גם הקב לכן' גו דבריו ליעקב ומגיד .גמור ספרי רבותיו אומרים להם להתעסק בהחזרת

  .החזרת הספרים למקומם –אומרים לו גמור 

   ערב]ח שבט"ר[' יום ד

היום בבוקר התקבל  .'כיכלתיו וכו שעשיו ,ברכה וביקש א"ר שליט"ק אדמו"כל ול כתב אתמ]קוין[ש "הרב
  :המעה

  . שירה בכל הפירושים–הרי עומדים בסמיכות ממש לפרשת בשלח 

  .צ"אזכיר עה

  ערב' יום ה

זיי זאלן האבן  ,דארף בא זיי פועלן'מ": והרבי השיב ,א"ר שליט"ק אדמו"כל  גרורל"הרי דיווח בלילה אתמול
ק "כ שאל .בטחון שיש ראה  הדיבוריםל פישע  אמרל גרור"ריה". וועט קומען מיט די ספרים'בטחון אמיתי אז מ

  .הרבי חייך!". יע"השיב  ל גרור"ריה" ?בטחון אמיתי" א"ר שליט"אדמו

   ערב]שבט' ח[' יום ד

   : בשמיא"ר שליט"ק אדמו"כל ובקשתי שיכתוב ל גרור"ריצלצלתי ל

. ולומד עם תלמידים יושב אי כל היום בישיבה, ון מוע אי מלהתעסק בעין הספריםבמשך הזמן האחר
  ? עד אשר יזדקקו לי כאן770-האם כדאי שאחזור ל

  .מוכן אי להשאר כאן כמה שצריך

  :ל" למכתב הא"ר שליט"ק אדמו"כבלילה התקבל מעה 

  .הזמן הגיעב יחזורו ביחדיו  ביחדיו סעו,בשליחות זו' מחבריו שי אל יפרוש

  .צ"אזכיר עה

*  

  יח אדר בוקר' יום ב

הכללי של  על הדווח שקיבל מעה י וילהלם"הר בלילה הודיע אתמול
  :וכתב, שבתאריך" אדר"הרבי הדגיש את תיבת  .46סטאס

 ]צון[ר] י[ ויה,]רך[ע] י[ח על כתבו בפרטיות לפ" ות]קבל[ת
ל "הספרים ה דהמשך ההשתדלות באדר יצליח לפדיון

  .יים יותר משבעים שההשבו

*  

  ה אדר בוקר"כ' יום ב

 החוברת שהוכה בלודון א"ר שליט"ק אדמו"כק כסה ל"במוצש
 להפיצה ולהתחיל התעמולה שהסתפקו אם, ]החזרתה והשתדלותיו לפעול את סקירה על תולדות הספריה[

  : למעה זכיו .הספרים בעין

  . והעין]ארמ[ג] ן[ והזמ]לחת[ומוצ] ובה[ט] ה[בשע ויהא

  .]זה[ב] צא[כעצת עסקים וכיו

*  

  :ומועתק בזה, א בערב"ר שליט"ק אדמו"במכתב שכתבתי אל כ

  א"תש'ה, צ"יום הילולא של הצ, ג יסן"ה י"ב

                                             

שיא ברית המועצות , כדו של אאסטאס מיקויאן(ן הוא אאסטאס מיקויא" סטאס"שמו המלא של  46
. הוא עמד בקשר הדוק אתו ועזר לו הרבה. והוא מכיר את גדולי ממשלת ברית המועצות, )ו-ה"בשים תשכ

  .וכתב סקירה כללית על מצב ההשתדלות שלו במוסקבה, וביקר בספריה, ב"א שהה בארה"באמצע אדר תש

 .יצחק וילהלם לחלוקת הדולרים' כשהביאו ר, ר מהרביבתמוה שלפיו ראה מקבל דול



   לרוסיא השית הסיעה –עבודת הקודש   קע

 

  א"ר שליט"ק אדמו"כ  

א תמות אביו "ר שליט"ק אדמו"הביא עבור כ. אודופוזוב מיקטריוסלב] לאיע[ביקר אצלי היום מר 
  .ט"לקחה במאסרו בתרצש, ל"ק ז"הרה

  .רף בזהכמצו, ל"וכתב סקירה מה, מסמכים שבו יותר מאלף, הוא עבר על ארכיון מסמכי המאסר

וטיהרו את , עברה ועדה מיוחדת על החומר, 1989 ביוי 28-ב, בסיום הסקירה הוא כותב שלפי שתיים
  .א מהאשמה שהטילו עליו"ר שליט"ק אדמו"אבי כ

ומציע להגיש בקשה ,  רשות כעת למסור את הארכיון לרשות משפחת האסרהוא אומר שמחמת זאת יש
  .שתחת ההלתם מצא הארכיון. ב.ג.לק

פיקחותו ועמידתו האיתה בעת החקירות , ירות פשוהמסמכים הזכרים בסקירה מראים את מס
חדשים הם מאמתים הרבה פרטים מתולדותיו ששמעו עליהם בעבר ומוסיפים פרטים . הוראות במאסר
  .רבים בתולדותיו

ל"האם כדאי להתחיל להתעסק בפדיית ה?  

  שלום דובער בן איטא דבורה

.ב.  

  .ובאו יחד אתו היום בבוקר,  השלוחים בדיפרופטרובסק והם הפו אותו אלימידיםהוא פגש עם התל

  :א"ר שליט"ק אדמו"על המכתב האמור בעין הארכיון בדיפרופטרובסק השיב כ

  .ביותר )כדאי להתחיל(

  ).והדגישה פעמיים" ביותר"והוסיף את המילה , "כדאי להתחיל"הדגיש את , "האם"הייו שמחק את המילה (

*  

  מ בוקר"דחוה' ב

לפי כל הפרטים . דומוסטרוי בעתון, ואת מבוקשיו בעין הספרים המשמיץ אותו, הופיע מאמר ג הפסחלפי ח
את התעמולה  הזמן להתחיל שכעת הגיע ברור. .. התרבות שרדהזמת מ על פי הזכרים בו ברור שהמאמר כתב

 יתפלא מדוע לא תגובה הוא אם לא תהיה ... ל גרור"רי אמר לא"ר שליט"ק אדמו"כ... הספרים  בעתוות בעין
  . לכן כדאי לעות ושיהיה המעה כתוב באופן חזק,עוים

*  

  כה אייר ערב' יום ה

  :מהרבי למכתב שכתבו היוםיושבים או כעת במתח ומצפים למעה 

ואז  )ל"הבע' ה יום(  במאי15שלשום בלילה הודיעו לו באופן ברור שמרשים לו להשאר כאן רק עד 
יש אומרים שגם אם ישאר . )ויזה שתית י קוגן שיש לו"מלבד הר( ת המועצותמברי או לצאת מוכרחים

 חידשה לו ר כך ואח,47 על אחריותה,זהשארו משך זמן בלי וי בעבר, עוד כמה ימים לא יקרה כלום
 זוהי כי, שאר כעת בלי ויזהילה י אפשר שבשום אופן א]מרת דבורה רחל[אומרת  אך הפעם, הויזות
  .וספות והיא תסה להשיג עבוריו ויזות.. . ת המועצותכעת מברי הממשלה שצא החלטת

  :זה עתה קיבלו מעה

  .ל" כעצתה דה]תה[ ע]ד[כמו ע

  .צ"אזכיר עה

גם גברת . י.יחד אתו הגיעה ל .קיו כרטיסים באיירופלוט ויצאו לדרך,  סעו לשדה התעופה4בבוקר בשעה 
להשאר כאן , אמם אי מצדי הודעתי למזכירות את מבוקשי. לרוסיה שהשיגה עבוריו ויזות לחזור, דבורה רחל

  :בהמשך היומן ועל כך. ת עתהלע

*  

                                             

47 ל"של מרת דבורה רחל קוגן ה. 



    לרוסיא השית הסיעה – עבודת הקודש  

  770-סיון בספריה ב' י' יום ה

מפעולותיה ודבריה   סיפר לרבי דיווחל גרור"רי שה, ומספר]קוין [ש"הרב לביתי הגיע כחצות בלילה אתמול
וועלן די יוגעלייט  מסתמא: הרבי עה על כך .ק ומקווה שאחו יסע אתה"שהיא חושבת לחזור אחרי הש

  .מסכים זיין צופארן

  :ה להוהרבי ע, לפי כשבוע כתבה וירויקה בעין הספרים

  .ומתוך שמחה בטח תלך מחיל אל חיל, ]תה[ע] ד[ על פעילות שלה ע]עם[הפ] ד[ח עו"ח ת"ת

שהוצאת ספרי   יכולה לעורר טעה אצל המגדים– ברוסיא עתהד "פתיחת ביבליתקה חדשה דחב אבל
ד המצאים " ספרי חב]די[י] ל[ע  לבסס התחלתה– הרי ההיפך מתאים יותר – עתהד מרוסיא "חב

  .48 פרסוםלאחר וידחו זה עד .יאברוס

*  

  ד סיון בוקר"י' יום ב

אחרי . הדולרים ו כולו יחד בחלוקתאתמול עבר. ר הצהרים היום אחת המועצותמתכוים לצאת חזרה לברי
  :)תרגום מרוסית(כך  היתה השיחה, ר הצהרים אח4 אמר שאחו וסעים היום בשעה ל גרור"רישה

  .רבה הצלחה רות טובותבשו: ]בי[ר

  .מקוה שהפעם חזור עם הספרים. או הולכים מחר: ]בורה רחל[ד

  ...הצלחה רבה יותר מקודם, סיעה טובה, בשעה טובה: ר

, והרי הרבי כבר ידע שאיי וסע בלב שלם, כשאי עברתי[
,  גם הוא עוזר לך]מרת דבורה רחל הצביע עלי ושאל אצל

  ?עוזר לך טוב

  ? הוא: ]בורה רחל[ד

  !ןכ: ]בי[ר

  .אולי יותר מאחרים: ד

  !אבל לא יותר ממך? יותר מאחרים: ר

הוא לימד אותי וכעת ראה , הוא יודע כל ספר ואי לא: ד
  .והחזקתי לי שכל ספר ראיתי

  .כעת את צריכה ללמד אותו: ר

  .הוא מדבר רוסית: ד

  . אי מדבר אודות הספרים, לא השפה הרוסית: ר

  .רות טובותבשו בשעה טובה ] פה אלי ואמרר כךאח[

*  

  מוסקבא, ו סיון ערב"ט' יום ג

ו משעון אתמול בצהרים לפי. י.יצא .ו .יפרד . ..לפי שעון מוסקבא  היום בצהרים למוסקבא והגעי כתבתי בא
  :הרבי השיב לי על כך. והילדים למחה קיץ של הילדים במוסקבא  וחושב להביא האשה,שאי חוזר בשמחה

  .'שם אוירה חיוכית עבור הילדים שי' תסכים ושתהי' תי ]גתו[באם זוג, כדאי

  .צ"אזכיר עה

*  

  : מאתו אחדלבלילה כתב הרבי למסור לה ולכ

  'וכו' אשרי חלקם ואשרי זכותם וכו

 לאט לאט באופן –  בכל העיים שאין בהם מחלוקת49 הרי התחילו בזה וימשיכו–ד ברוסיא "בארגון חב
  .דלמעט במחלוקת כפי האפשרי

                                             

עד לאחר פרסום החלטת החזרת ספרי רבותיו לספריית אגודת , והייו שלא לפתוח הספריה במוסקבא 48
 .ד ביו יארק"חב



   לרוסיא השית הסיעה –עבודת הקודש   קעב

 

 ' להחליף באופן רשמי ולחלק החילוף לצדקה ג–'  שי]חד[וא] חד[א] ל[ חמשים דולר לכ]זה[ב] רף[מצו
  .ל"ותחלה שה הבע, חודש אלול, ג תמוז"י- ב"בקשר לי: פעמים

  .צ"אזכיר עה

*  

  א סיון צהרים"כ' יום ב

את ההוצאות  רדאם קבל מהמש, וגם שאלו, על הדיווח שכתבו[ א"ר שליט"ק אדמו"כאתמול קיבלו מעה מ
  :והוסיף, "ד עתהשהיו לו ע" בקטע על ההוצאות הדגיש את המלים. ]שהיו לו עד עתה בשליחות זו

  . המזומן שישו]י[פ] ל[ ע]ד"ב[ח] דת[אגו] עירי[וכמדובר על דבר צ! ? ועד מתי]בא[ל] תיד[כ לע"משא

  .צ"אזכיר עה

  .צאותבהתאם לזה שוחחו אתמול בערב בארוכה על סדר מסוים בהו

*  

  ב טבת בוקר"כ' יום א

על  ... ]לזר[ב " והרד]אהרווב[ י"כבר דו בזה כמה פעמים עם הרי, בקשר לאירגון כס השלוחים במדיות רוסיה
  :]והרבי השיב, הודעו[. מסודר עם סדר היום', כס השלוחים והרבים והת

  . להצלחה רבה]רמא[ג] ן[והזמ

*  

  שבט בוקר' ח' יום ב

  :א"ר שליט"דמוק א"ככתבתי ל

הוצאות שליחותיו  עשיו כמה סיוות לגייס כספים כדי לממן את, במשך שבעת החדשים האחרוים
  .בדרך הזאת וכמעט לא הצלחו לאסוף מאומה, טלפוים ומכתבים על ידי ,מכאן

ת "אשתדל בעזהי ושם. י.כעת עלה בדעתיו שאסע לזמן קצר ל... צמצמו את ההוצאות כפי האפשר 
  .א"שליט ר"ק אדמו"ואשאל הסכמת וברכת כ. גייס תרומות למען שליחותיול

  .י.במטוס ממוסקבא ל, צ"שבט אחה' ט' יום ג

  :א"ר שליט"ק אדמו"על המכתב המועתק לעיל עה כ

  .הסכמה וברכה

  .צ"אזכיר עה

*  

  ח"ספריית אגו, ק בשלח בוקר"יום ועש

 פגש אותי ליד ,בדרך לצאת". ספרים פאר די"ואמר  ,עוד דולר תן לי ,הרבי קרא לי. בלילה היתה חלוקת דולרים
  !יע: עיתי". ?יט שוין געקראגן צי"פה אלי ושאל , המעלית

*  

  ח"ספריית אגו, ד שבט בוקר"י' יום א

  :א"ר שליט"ק אדמו"כדיווחתי ל

אוכל להגיע בכדי ש, יתרו 'ק פר"אי חושב לסוע בחזרה למוסקבא במוצש.. .שבט ' הגעתי לכאן באור לי
ואבקש  .ד שבט"כ-ב"בימים כ, הרבים והתמימים ,ת ביהול כס השלוחים"לשם בזמן לעזור בעזהי

  .בכל האמור לעיל א להצלחה"ר שליט"ק אדמו"ברכת כ

א"ר שליט"מוק אד"ל השיב כ"על המכתב ה:  

                                                                                                                                                

 

 

,  ראית בעיי הכווההיתה, "ד ברוסיא"בארגון חב" שחזור בשליחות לרוסיא ושם תעסק, לפי הוראה זו 49
 .ד כמסופר לעיל פרק , שסתדר ברוסיא באופן קבוע
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  .50ודבש'  לחטה גו]אש השהר[ ובאופן ד]רמא[ג] ן[והצלחה רבה ומשכת ובהוספה וזמ

*  

  :ז שבט כתבתי"בט

והחובה , עומדים או בימים אלה בפי פרשת דרכים
אצליו חברי . או על שמאל ןלהחליט אם יש לפות על ימי

 ,וגם יש חילוקי דיעות, המשלחת לא ברור המצב כלל
ס למבוי סתום"ולעראה שבזה שלא באים להחלטה ברורה יכולים להכ יהיה קשה לתקן  ר כךשאח, ד

...  

  :השיבוהרבי 

  .ש המביים בזה" ורבי אעסקיכעצת 

  .צ"אזכיר עה

*  

  ט שבט"ק י"עש' יום ו

  :שאי מחכה עליו כעת למעה, אתמול כתבתי מכתב לרבי

  ב"תש'י שבט ה"ח' ה יום ה"ב

  א"ר שליט"ק אדמו"כ  

ס  לעזור ביהול כ–כדי  להגיע לשם בזמן , ק"ה במוצש"אי חושב  לסוע חזרה למוסקבא  אי) ב...
  .ב סדר היום"מצו. הרבים והתמימים, השלוחים

אבקש את , עד אשר חזור בקרוב עם הספרים,  רוצים לסוע להיות אתי במוסקבאי ביתיזוגתי וב) ג
  .א"ר שליט"ק אדמו"הסכמת וברכת כ

הריי מתעסק בעיקר  בהדרכת התלמידים ובתית  שיעורים ,  בזמן הפוי  שיש לי במוסקבא) ו...
  .א להצלחה"ר שליט"ק אדמו"ומבקש  אי ברכת  כ, מושקא'  ה  ובמכון חיבישיב

  :קיבלתי מעה

  .  להצלחה מופלגה]רמא[ג] ן[ל והזמ"ה] ל[צ לכ"אזכיר עה

  :ק"הוסיף בכתי, ועל סיום בקשת הברכה להצלחה

 .רבה ומופלגה) להצלחה(

  

*  

  51 בוקרר ראשוןאד' ה' יום ב

  : והרבי השיב52והסמיר ח מהכס"הכסו דו,  ואי]אהרווב[י " הרי]לזר[ב "הרד, ביום ששי אחו

  .]רמא[ג] ן[והזמ' וילכו מחיל אל חיל גו

   .צ"אזכיר עה

                                             

שהוא ראש השה לחטה , ו בשבט"הכס באופן של ט' מברך שיהי, ו בשבט"והייו שכיון שהמעה כתב בט 50
 .ודבש' גו

  .ב"ז אדר ראשון תש" לפי כ–המעה האחרון שקבלו בכתב ' זה הי 51
 .תמא'  ביומן השליחות המיוחדת ע–סקירה על כס השלוחים והתמימים באותה שעה  52



   לדבר יודע שהבן משעה – בם לדבר –עבודת הקודש   קעד

 

  מכתבי תורה

   משעה שהבן יודע לדבר–לדבר בם   .קיג
  ):281' ג ע"תורת מחם ח(ח אמר הרבי "פ בלק תשכ"בשיחת ש

רים אודותם בהתוועדויות באופן שלא זה כמה שים שמפי קוצר הזמן שארים כמה מהעיים שמדב
  .כ לא שואלים מאומה"ואעפ', ויש גם עיים שאמרים מלכתחילה באופן דלחדודי כו, שלמו הדברים

  ):324'  עג" חתורת מחם(פ פחס "ובהמשך לזה בשיחת ש

שלכן לא , המדובר בהתוועדות שלפי זה אודות חוסר ההתעיות בדברים שאמרים בהתוועדות
  .'לים מאומה וכושוא

  .משיב על הגליון'  ולפעמים הי,הייתי כותב בשאלה, מובן לי בשיחות' כאשר משהו לא הי, בהמשך לדברים אלה

  :כתבתי, ח" תשכפ עקב"אחרי התוועדות ש

לדבר בם משעה   שמפרש]יט, עקב יא[י "שהוכחת רש: ]417' ג ע"תורת מחם ח= [עקב דובר' בשבת פר
  . כיון שהכתוב אומר לדבר בםהוא, שהבן יודע לדבר

ואם כן גם ,  משמתחיל לדבררושועם כל זה אין הפי,  אמר ודברת בם]ז, ו [ולכאורה הרי גם בואתחן
  .י בבן גדול"כאן יכל לפרש רש

ה כל הכתוב דאיוהוא כיון, ל"והאם מטעם זה הובא עוד טעם לזה בהתוועדות הש הרי ,  לאו הכי מדוע
אמר בואתח ןהוא כבר?  

  :והרבי השיב

  .קאי על ביכם) לדבר בם(

  . גדול–לזה המחוייב בוקשרתם ) ודברת בם(

  

 



     דבריםסיפור הוא ושבת – עבודת הקודש  

  ושבת הוא סיפור דברים  .קיד
  :כתבתי, ח" תשכפ ראה"אחרי התוועדות ש

ולכן איו . שזה לא כתוב בתורה, מיעזוב רשע דרכו' ם מביא ראי"שהרמב: ראה דובר' הה בשבת פר
אין זה ציוויי אלא , אלקיך' ש ושבת עד ה"ומ, ג"דת במין התרימוה את מצות התשובה למצוה מיוח

  .כ"ע, סיפור דברים

ב "ב(י גבי בכור "ש רש"ואף שאפשר לתרץ כמ. ם מצות עשה אחת"ולפי זה שוב לא מובן מדוע כתב הרמב
ו דלא היי, גלויי מלתא בעלמא הוא, דהי דדברי תורה מדברי קבלה לא ילפין, )ש ובי"ה ת"א ד"ג ע"קכ

  .ן מהתם דציווי הואיושמע, או סיפר דברים יודעים אם ושבת הוא ציווי

  .ג"ם את מצות התשובה למצוה מיוחדת במין התרי"אבל אם כן שוב קשה למה לא ימה הרמב

  . מוים אותםם כל זההרי ישם כמה מצות שבמחשבה וע, ואף שזה מצוה שבמחשבה

  :והרבי השיב

  ).ה"ז ה"תשובה פ' הל) (בריםסיפור ד(ם הוא "להרמב) ושבת(

  ).]צמה[ע] י[לא שזהו מצוה בפ(לחזור מחטאו ) דציווי(

  

  
  



   בקליפות אחדות –עבודת הקודש   קעו

 

  אחדות בקליפות  .קטו
  .מוו מספר תמימים להשתתף בכתיבת החות מהשיחות והמאמרים שאמרו בהתוועדויות, ז"מאז תשכ

  .התמים חמן שפירא רושם החות מהמאמרים' הי, ב"בשת תשל

ובאותה שעה . להכין ההחות של השיחות להגהה על ידי הרבי, "ועד להפצת שיחות"ה לג הוא מו"בכסלו תשל
  ).ד"כך עד לישואיי בכסלו תשל(התחלתי לרשום ההחות של המאמרים 

  :שאלתיו, שלא הובן אצלו די צרכו, תבאר עין אחד, ג"תשלפ יתרו "פ בשלח וש"ד שבט וש"במאמרי יו

א "ר שליט"ק אדמו"ואבקש ברכת כ, ההחות של המאמריםלאחרוה התחלתי להשתתף בכתיבת 
  .כל זה בהצלחה' ושיהי, שאתפוס העיים על בורים

  :שלא תפסו בבירור) ד שבט ואילך"בהמשך המאמרים דיו(אחד מהעיים הכלליים 

ולמטה , ובהעולם, י שבכל סדר ההשתלשלות"שאעפ, תבאר) פ בשלח"ש(ה ובי ישראל "במאמר ד
ועל זה הקשה , הה על ידי העבודה צריך להיות מורגש האחדות בשי הקוין, קוין' ם ביש, מעולם

בהמאמר דלכאורה איך אפשר להיות מורגש האחדות בשי הקוין דקרירות בעיי קדושה וחמימות 
  .והרי קרירות וחמימות הם שי קוין הפכיים, בעיי העולם

, ין הרוחיותעחיים לא רגש רורירות שבעיים והרי בעין הק: 'לאחר זה תבארה יותר הקושי
  .ואם כן איך יכול להיות מורגש בהם עין האחדות, ם לא רגש עין הרוחיותלובהחמימות בעיי העו

שבתחלה היתה הקושיא , ולאו ספא רישא, הרי לכאורה לאו רישא סיפא', ביאור הקושי' הה באם כן היו
ולבסוף סיים בהקושיא איך יכול ,  בין שי הקוין שבהבקליפה גופאאיך יכול להיות מורגש האחדות 

 מורגש תלהיו
בין עיי , האחדות

לעין ', העולם וכו
הרוחיות 
  ?!וקדושה

  :והרבי עה

כל הי קושיות 
 ולאו –איתהו 

בכל פעם צריך 
  .למותם כולם

] אור[כן בוגע לבי
] די[י] ל[ ע–

ההסברא איך 
 אחתשבדרגא 

] תהיו[ל] שר[אפ
התאחדות מובן 

 ]ה[ז] רך[ד] ל[שע
, הוא בהשאר

שהרי מצרים 
בן ) ערות הארץ(

ח " הוא ממ–חם 
צירופים אחרוים 
דשם אלקים 

צמצום : דשרשו
, לא מטי', הא

 שלא היכולת
  .להאיר

  



    ולאהרא ולאמשכא לארקא – עבודת הקודש  

  לארקא ולאמשכא ולאהרא  .קטז
ג "א תשל"ף מ"כ, פ עקב"במאמר ש

) א, ג רעא"ח(הובא מאמר הזהר 
"הרא כל לארקא ולאמשכא ולא

ומה שביאר בלקוטי לוי יצחק , "בוציין
' ע, הערות לזהר, לקוטי לוי יצחק(

, לאמשכא, לארקא, לשוות' הג): "תח
כי חכמה כולל ... יש לומר , לאהרא

' דעת ד' חכמה ו' י, ביה ודעת גם כן
', ולאמשכא מו', זהר לארקא מי. ביה
כי ', ולאהרא מד, הוא המשכה' כי ו

 בהתפשטות והייו הארת אור הוא
  ".שטח

: ואמר, אמם באמירת המאמר שיה
... שהוא עין החכמה ' לאהרא מי

, שהוא עין הביה' לאמשכא מו
  .שהוא הדעת' ולארקא ד

גם שאלתי אצל . הובן טעם השיויולא 
, והתבון בזה,  יואל כהןר"ההחוזר 

לא ידעתי איך כין שו. ואמר שאיו מבין
 כתבתי ,לרשום בהחה של המאמר

 פירוש מהו,  אצל הרביבשאלה
  .הדברים

סעתי להשתתף , אחרי כתיבת השאלה
לכבוד  (במחה גן ישראל" ירחי כלה"ב
  .)מחם אב' כ

ואומר , לפתע קורא הרבי למזכירים
, להם שרוצה לעות למכתב השאלה

ולכן . אלא שאיו מוצא את דף השאלה
, של השאלהוסף  למסור עותק יבקשוי

ות עליושיוכל לע.  

ועו להם , המזכירות חיפשה אותי
שזה עתה יצאתי במכוית , מהספריה
  .53אפשר לדבר אתי בטלפון' ששם יהי, שעות עד שאגיע למחה גן ישראל' ויקח קרוב לג, לירחי כלה

הוא כתב את תוכן . יודע בדיוק מה כתבתי בשאלתיהוא  שהשיבש, ר יואל כהן"פו מהמזכירות להחוזר ה
  .סר למזכירותומ, השאלה

  : המתחלת, הרבי השיב בפרטיות לשאלהו

תוסף בעת האמירה ולכן בא בקיצור ור"ה ציל, המוסגרובמאמר ] [רקים[פ] אשי[ל54ואפשר בהשט 
  : ...הקודות. ,]גם להשמיטו

ר ואח, וכך דפס אז בסטסיל, הרבי הגיהו שוב.  לפי המעה הזה,המאמרי הכהן את החלק הזה של "אז ערך הר
  .ובספר המאמרים תשל״ג ע׳ רסה, 267' ט ע"כך גם בלקוטי שיחות ח

                                             

  .קשר אתי עד שהגעתי למחה גן ישראל' ולא הי, טלפון ייד במכוית' בימים הם עדיין לא הי 53
  .כי אם היו משכפלים אותו על ידי מכות סטסיל, באותה תקופה לא היו מדפיסים את המאמר בלתי מוגה 54



   בראו בצביום –עבודת הקודש   קעח

 

  בצביום בראו  .קיז
  :כתבתי, ד"פ צבים תשל"אחרי התוועדות ש

 ברא –דכאשר ברא העולם ', בעין הזמן שלפי בריאת העולם כו, ק"מה שתבאר בההתועדות דש
דאמרין , זה הוכחה מבריאת החמהאפשר להביא ל' הה לכאורה הי; כאילו ברא זמן רב קודם, בצביוו

  ). ברכת החמה–ובאמירת ברכה (כן בוגע לעין הוגע להלכה למעשה 

לתקופה "מכל מקום , ה באלול ברא העולם"דאף שבכ, )א, ה ח"ה לתקופות ר"ד(' דהה מבואר בתוס
 אחריו ומצאת תקופת תשרי של ישוב של, שהיתה התקופה בתחלת ליל ארבעה, מיסן של תוהו מוין

, ראה הכווה, ג"ט סוף ה"ם פ"קדוש החודש להרמב' ועל פי המבואר בפירוש להל". ו שעות"ט' ביום ד
ו שעות לפי תקופת "בראה במקום שהוא ט, בששת ימי בראשית' דכאשר בראה החמה בתחלת ליל ד

  .הייו כאילו בראה בזמן תקופת יסן של תוהו; תשרי

יסןל מברכ"והרי על פי חשבון הוהרי גם חשבון התקופות הוא לפי חשבון זה דוקא . ין ברכת החודש ב
  ).ב לרב אדא"תרמ' או ט, ב לשמואל"ט תרמ"ז(

  :והרבי השיב

] י[זה א, )מברכין ברכת החודש ביסן(לכן ) כאילו בראה בזמן תקופת יסן של תוהו(לומר דכיון 
 כיון –שה '  חי תתקל שה ועוד כ]אשון[הר] ם[ דאד]ומר[ל] שר[אפ] י[א כמו ש– ]ומר[ל] שר[אפ

  . מובן–והחילוק מרישא . דברא כבן כ

  

  



    השמים מן ת"שו – עבודת הקודש  

  ת מן השמים"שו  .קיח
, ט"ט כסלו תק"לפי ישאמר ודפס ', ת מן השמים מבעלי התוס" שבשותבארט "ט כסלו תשל"בהתוועדות י

  ".יום בשורה"ט כסלו הוא "זכר שי

  :ך על כשאלתי

  .ט"ט כסליו תק"לפי י, וגם דפסו, ת מן השמים כתבו"שהשו, בעין האמר בההתוועדות

ה "ז ח"ת הרדב"ל בפעם הראשוה בסוף שו"ת ה"דפסו השו, הה לפי מה שראיתי ברשימות ספרים
הדפס לראשוה , ד"יו' ז סי"ת הרדב"א משו"ת מהשמים בח"ורק שזכר אודות שו; ח"בליוורו תקע
  .ב"בליוורו תי

  :יבהרבי השו

  .א" להחיד]דולגים[הג] ם[ הדפסת שלברר שת

  
  

  :כתבתי על זה

א ספר שאלות : ועל פי זה אולי יכתבו בההחה. ד"ספר שם הגדולים דפס לראשוה בליוורו תקל
און ברעגט זיך אין ספרים וועלכע זעען , ותשובות וואס איז געווען בזמן בעלי התוספות אין כתב יד

שם . ד"יו' ב סי"ז ליוורו תי"ת הרדב"ראה שו(עווען די גאולה איז ג'געדרוקט כמה שים איידער ס
  ).י"ד אות ח"יו' מע, ד"א ליוורו תקל"הגדולים להחיד

  :אבל תיקן הלשון, והרבי אישר שיכתבו כן בהחה

  ).בעלי התוספות(פון אייעם פון ) שאלות ותשובות(

  



   'כו חסרוות לידע שצריכים כשם –עבודת הקודש   קפ

 

  'כשם שצריכים לידע חסרוות כו  .קיט
  ):53' א ע"ב ח"עדויות תשמהתוו(ב "תשרי תשמ' בשיחת ו

כמו כן , כשם שצריכים לידע את החסרוות) "א, תקפא, ד כרך ד"לקו(וכידוע פתגם רבותיו שיאיו 
 הלשון –ואילו כאשר מדובר אודות החסרוות , "מעלות עצמו" הלשון הוא –צריכים לידע מעלות עצמו 

  !ולא חסרוות עצמו, סתם" חסרוות"הוא 

 :למחרת כתבתי

ובו הלשון , ]ב סוף אגרת תסט"אגרות קודש שלו ח[=ז "ק הכרוז של אייר תרע" צילום כתירף בזהמצו
 ".חסרוי עצמו"הוא 

 :לי והרבי השיב

ד "ד ח"הלקו) ב- י השיו( שהכווה ל]תב[ להמכ]קומות[מ] ראי[מהאבל הודגש ב. 'כו  כבר קדמוהו
  .ומסיימים בטוב). יום כריתותס ולא ממש ]רך[ד] ל[וע(

  ):601' ד ע"לקוטי שיחות חכ(א "י אלול תשמ"כווה היא למראי מקומות בשולי הגליון למכתב כללי מערב חוה

אזוי ווי מען דארף וויסן די ): ע") ב"ר מהורש"ק אדמו"בשם אביו כ(ר "ח אדמו"ק מו"להעיר מפתגם כ
  .א, ד כרך ד תקפא" לקו–אזוי דארף מען וויסן די אייגעע מעלות , חסרוות

  ".ומסיימים בטוב"לכן הוסיף , "סיום כריתות"יון שהזכיר וכ

 



     בעת הגאולההאמצעי ר"אדמו מאמר – עבודת הקודש  

   בעת הגאולהר האמצעי"מומאמר אד  .קכ
ק ויצא "ה אתה אחד שאמר בש"במאמר ד

ש "את מ ב הזכיר הרבי"כסלו תשמ' ט
 אודות מאמר )ד, פט(פד ' ע' ב' בהתמים חוב

 בשת י עצמו בפטרסשדפס בקו(זה 
עי ר האמצ"אדמו על ידי  שאמר)ה"תשכ
ק האחרון בשבתו במאסר קודם תפלת "בש

  .המחה

  :למחרת כתבתי

ק "בעין מה שהובא בהמאמר דש
אודות המאמר אתה ) מהתמים(

ר "ק אדמו"יש להעיר מאגרת כ, אחד
ח " מאור לי)ק"גוכתי(ע "ב "מוהרש

ב "אגרות קודש שלו ח [ר"טבת אעת
אמר ' ובצאתו לשלו": ]אגרת רפב

הדרוש אתה אחד שתחדש לו 
  ".כן מספרים, ק ההוא"מחה דשב

  :ל זהכתב ע הרבי

  .מהיר

] בי[לחפש המצא המאמר בעוד כת
  .)שצויו בהקדמה' לבד הג( ]ד[י

  

, י שבהם מועתק המאמר"רשמתי את כתה
  :והוספתי

בכמה מהם מועתק מאמר זה בין מאמרי 
 בכותרת )696( מהם חדובא, מח צדקהצ

ר "וישב שת תד' ה יום הששי פ"ב"
,  מאמר זה בוסח אחרעוד מצא. "ק"לפ

: א בכותרת,  לה535. בבוך מס
יעקב ' החת החסיד ר, דהאמצעי"

  ".קאדאער

, ל אולי יש מקום לשער"הל פי כל ע
שחזרו עליו , ר הזקן"מושהוא מאמר אד

  .ר האמצעי והצמח צדק"מוגם אד

ואודות , !"?"סימן על הקטע האחרון  הרבי
  :י השי כתב"כתה

  .מהיר

ילהרא.  

  ).י" לא–ולא (' בצאתו לשלו

  .ח"ח ת"ות' ת) מד(ת "הקובץ יג

  .להחזיר

  .כלומר להחזיר לי התצלומים שצירפתי

*  



   הגאולה בעת האמצעי ר"אדמו מאמר –עבודת הקודש   קפב

 

  :ובארתי כוותי, בי הידמסרתי את כת

אך לא , ) הגהותפתבתוס( ר הזקן"מושחוזר על מאמר אד, מח צדק בין מאמרי הצה פעמיםמציו כמ
החת ( ר הזקן"מו שהמאמר הוא של אדהומזה באה הסבר. יר האמצע"מומציו שיחזור על מאמרי אד

  .)ד"בתר( מח צדק והצ)ז"בתקפ( ר האמצעי"מווחזרו עליו אד, )ר האמצעי"מואד

  :השיב והרבי

] מח[ דהצ]והר[הז] רי[ בביאו]ה[ז] רך[ד] ל[ע שמצאים ]והר[הז] רי[ מאמרים דביאו]מה[וכ] מה[כ
  .]יים[ח] רות[וכן דתו, ]דק[צ

   

*  

ז כתבתי"ין זמן אמירתו בתקפובע:  

שבשיהם מסופר , "התמים"ע להמסופר ב"שאין חילוק בין המסופר באגרת רבו , שוב ראה לומר
  :בסמיכות למחה, שהמאמר אמר באותה שבת

אם כן יצא לחירות ביום , "ק"ביום ש' ד כסלו דההוא שתא הי"אשר יו"ל "ש באגרת ה"אלא שלפי מ
  ".בצאתו לשלום"מיכות למחה ואמר המאמר בס, ק"הש

שהמאמר " התמים"על פי זה מסופר ב, ק"כסלו ביום הש' ט' וכיון שעל פי הקביעות של אותה שה הי
  .אמר בבית האסורים

  :ל זהכתב ע והרבי

  .ו" בתקפ)וספק קצת אולי הגאולה(ז " מתי חל יוד כסלו בתקפ)?עתים לביה' בס(יברר 

  

  .ו"מ היו בכסלו תקפ"זכר שהמאסר והגאולה של אדהא" בית רבי"כי ב, הכווה בזהו

  . וראיתי שהקביעות בשתי השים היתה שוה,בדקתי בלוח

  

  



    ם"להרמב החזקה יד 'שבס התאריכים – עבודת הקודש  

  ם"יד החזקה להרמב' התאריכים שבס  .קכא
ובאגרות , )547' כ ע"ח(תבאר בלקוטי שיחות , ם"בקשר לשיוי התאריכים שבהלכות קידוש החודש שברמב

  ):תרד'ט אגרת ב"ח(קודש 

 שכתב לומר קצת תמוה ובכלל. אותו אחלק...  ההלכות ואחלק עתיד 'בל משתמש ד"הי בהקדמת
 לחורבן ז"ק אלף) ו"ה י"פ (ויובל שמיטה 'בהל, השים שבין והסתירה –. לההקדמה קודם הספר

 מצא) ז"הט א"פי (ח"קדה 'שבהל מה, בירור צריך כ"שבלאה העיר כבר הרי – ח"ק אלף – ובהקדמה
 .רבןלחו) ל"כצ (ט"ק אלף

 ).ה"ה ט"פ (לחורבן 'ק אלף בשת שכתבו, קצת משמע עצמן ח"קדה 'שבהל מה ז"ע להוסיף ויש

 ם"רמב בזה וראה (– 'וכו 55ותקו וחזר ותקו היד ספר כתב ם"שהרמב, הידוע פ"ע מובן ל"ה וכל
 אבל ,תקון הצריכות הלכות אלא 'ב במהדורא שיה שלא ומובן, –) חמישי כרך סוף שולזיגער הוצאת

 .'וכו ובו ם"הרמב באגרות וכמובא ק"ממהד ההעתקות תפשטו שכבר ובפרט, י"הכת כל לא

 במהדורות שהוא כמו הפרק וכס 'ק אלף בשת ק"במהד כתב ח"קדה 'מהל ט"פ אשר, אפשר ולכן
 .ט"ק אלף בשת הייתה הסופית ועריכתו, זמן לאחר תיקוים או שיוים בו חלו א"ופי. שאחריו

 ההלכות גם אלא, הספרים מספר רק לא לקבוע ם"הרמב 'הי יכול שכבר לאחר כתבה הרי הוההקדמ
, אצלו מוכן "חומר"ה כל 'הי שכבר הייו – ההקדמה בסוף שמפרטן וכמו, וספר ספר בכל 'שת והמצות

 .'וכו מצוה כל משפטי לבאר אתחיל ועתה :שמסיימה וכמו, הספר לכתיבת קודם – אבל

 תורה משה בספרו ם"הרמב עסק התחלת שת ד"ע הדעות לכל מקום שיש, כ"ג מובן ל"כה פ"וע
 .56)ל"וכ. 'ק אלף שת – שבהם והמוקדמת. מ"ובכ ד"בסה הובאו(

  

  ):2074' ג ע"מ ח"התוועדויות תשד(תבאר מ "ק חקת תשד"בשו

ליצירה וארבעת אלפים ' שת תשע מאות ל"ם "כותב הרמב) ז-ה"ט ה"פ(בפרק הראשון דשיעור היומי 
שכתיבת עין זה היתה בשת , ל מצא"פ ה"וע". ס"שהיא שה תשיעית ממחזור ר, ל"שת תתק... 
לפיכך עשיו העיקר שממו "כותב ) ז"א הט"פי(ואילו בפרק האחרון דשיעור היומי . ל"א תתק"ד

בעת ח ואר"שהיא שת תתקל, ס"ז ממחזור ר"משה זו שהיא שת י... מתחילין לעולם לחשבון זה 
  !ז" שמוה שים לאח–" אלפים ליצירה

ם " בה בשעה שהרמב–א משכה שמוה שים "עד כתיבת פרק י' והרי לא יתכן שמכתיבת פרק ט
  !...שכתיבת כל חיבורו משכה עשר שים) ג, מט יח' ם ליפסיא סי"ת הרמב"ראה שו(כותב 

  :ויש לומר הביאור בזה

מובן שלא , אמם... ' וחזר ותיקו כו, ר והגיהו ותיקוחז, ם כתב את ספר היד"ידוע שלאחרי שהרמב
  ...י"אבל לא כל הכת, אלא הלכות הצריכות תיקון' ם במהדורא שי"שיה הרמב

ס שהיא שת "ז ממחזור ר"משה זו שהיא שת י... עשיו העיקר "א "ם בסוף פי"ש הרמב"מ
כאשר הוצרך , ולכן', במהדורא שיזה בעת שהלכה זו תוקה '  הי–" ח וארבעת אלפים ליצירה"תתקל

ולא כתב את התאריך הישן , ח"שת תתקל, כתב את השה שבה עמד כאשר תיקן הלכה זו, לכתוב שה
  .ז"שים לפ'  ה–שבו כתבה מהדורא הראשוה 

שת ,  אזי שארה שת הכתיבה דפעם הראשוה–דבר ' ששם לא הוצרך לתקן ולהגי', כ בפרק ט"משא
  .57ל"תתק

                                             

 ).10 הערה 272' ע(ב " ראה גם לקוטי שיחות חל55
. עריכה ראשוה של הספר) ג. (כתיבת ההקדמה) ב. (סידור החומר וההלכות) א: (' והייו שסדר העריכה הי56

 .שבה תיקן הלכות מסויימות ותיקן בהם התאריך', עריכה שי) ד(
ואחר כך התחילה , כתבה ההקדמהשאז , ז" תתקל–ל " הייו שעריכה הראשוה היתה בין השים תתק57

 .ח"ותיקוי הלכות קדוש החודש כתבו בשת תתקל. העריכה השיה
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  :כמה שאלות כך ק שאלתי על"שבמוצ

כתבו ' שבפעם הא, ם בהלכות קדוש החודש" התאריכים שוקט הרמבעל דברמה שתבאר בשיחה 
, ז"א הט"ח בפי"שאז הגיה וכתב התאריך של תתקל, ח"בשת תתקל' ל ובפעם הב"ם בשת תתק"הרמב

  :ע"צ

וזכר גם , א ואילך"ות שמפים לכל החשבו"ח הוא העיקר שעשה אותו הרמב" תאריך זה של שת תקל)א
צורך לומר שכל החשבוות שבפרקים אלו ' ז יהי"ועפ. ח ועוד"ו ה"פט, ד"ד ה"פי, ט"ג ה"פי, ב"ב ה"בפי

  .ח"חישב וכתב מחדש בשעת ההגהה שבשת תתקל

ם "ועריכת ספר הרמב. כזכר בה בפירוש, ז"ם כתבה בשת תתקל" כון אמם שהקדמת הרמב)ב
משכה כמו עשר שזכר בהשיחה(ש בתשובתו "כמ, יםת תתקל'  היי זהולפ. )וח הגיה "אפשר לומר שבש

י שעריכת " מביא מכת)353' ד ע"ח(אמם בהערות לדברי ימי ישראל . ולא כלל זה בעשר השים, בשיה
שהוא התאריך הזכר , ל"כ עדיין לא התחילה עריכתו בשת תתק"וא, א"כסלו תתקמ' הספר שלמה בח

  .כזכר בהשיחה, ז"ט ה"בפ

, "ח"שהיא שת תתקל... משה זו "א "ולא כמו בפי(" ל"תקופת יסן של שת תתק"ט " סגון הלשון בפ)ג
  .58ם בעת כתיבת הלכה זו" ראה שלא זו השה שעומד בה הרמב)ט ואילך"ג ה"ז בפי"ועד

חת לאחר ל שהיא השה ששאר בה רק שה א"ט שת תתק" לפום ריהטא ראה הטעם שקט בפ)ד
 שלאחר ההשלכה צריך י זהובזה מבאר מה שאמר בסוף ההלכה שלפ; השלכת המחזורים הגדולים

  .ומתחיל משה אחת,  מתחיל בהלכה שלפיו כיצדל זהוע. שעות לכל שה' להוסיף יום אחד ו

שבכמה מקומות משתמט מלתת את תקופת שמואל ורב , ם"עוד אחת ראה מדיוק לשוו של הרמב) ה
לאחר שמבאר את אורך , י"שכך או רואים גם בספ.  באותה שה שותן בה את תקופת האצטגייםאדא

אך , שת החמה לדעת שמואל ולדעת רב אדא מוסיף ששת רב אדא קרובה יותר לחשבון האצטגיים
וזאת (איו מפרט כמה היא לחשבון הטאצטגיים 

ב מהלך השמש "ברפי) א: מ"הודיעו רק ברמז בכ
הוא רק לפי חשבון הצטגיין , צעי ביום אחדהאמ

 דקות 11ה ורביע יום פחות "שהשה היא שס
ב מהלך גובה השמש מהלכה בכל "ב ה"פי) ב. לערך

גם זה רק לפי חשבון ; שה בקירוב מעלה אחת' ע
ים"משא, ל"הכ לרב אדא הוא לפחות מאה ש .(

וכך גם לאידך גיסא שאת יום התקופה האמצעית 
ב "ב ה"ם בפי"צטגיים ותן הרמבלחשבון הא
כ לחשבון שמואל בחר "משא, ח"לשת תתקל
 את הפרש בפירוששלא להדגיש , בשה אחרת
  .59הזמן שבייהם

  :ל" על תמצית הדברים שבשיחה ה, בתחלהשיבה הרבי

ובמילא אין איש , ז" ע'הקלאץ ראילא פרשתי 
  .מעוררן

על פ פשטות הדברים כתב ספרו "ם ע"הרמב
 קרוב לסוף זמן –ח "קדה' ואיך זה שהל – הסדר

שאז הגיה וכתב התאריך של , ל"ועכצ! ?הכתיבה
  .ז"א הט"ח בפי"תתקל

  : השיב על שאלתי הראשוהר כךאח

 מוכרח לתקן הראשוןכיון ששיה , הרי הכרח הוא
  .כל שלאחריו

  :ועל השאלה השלישית

                                             

ואחר כך התחילה , שאז כתבה ההקדמה, ז" תתקל–א " הייו שעריכה הראשוה היתה בין השים תתקל58
 .ח"וחשבוות קדוש החודש כתבו מלכתחלה בשת תתקל. 'העריכה השי

 .מ' ב סי"ח" שיעורי הלכה למעשה"ביות  ושא זה תבאר בפרט59
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 ע"כתבו בפא "כות להוכחים כ ההלאמרם לא "בהרמב. התיבה ושוכח העין" אוחז"כראה גם הוא 
 –! ?שכותבו אז מפי זו ומה טעם לכתוב – כ שים"כו לאחרים לאחרי )פרק זה(וידע שיגיע כתבו 

  .60' היא כוזוח " ששת תתקל–" שת העיקר" )פ"וכוכ(אלו ' וכראה שמשך להזכירו בהל

*  

  :שאלתישוב 

איך "ש, חר שגמר עריכת הספר והגיהוח יתוספו לא"ם לתתקל"שחשבוות הרמב', ש שעיקר הראי"במ
  ".קרוב לסוף זמן הכתיבה'  יהי– כות קידוש החדשזה שהל

וההקדמה הרי ": )548' כ ע"כמבואר בלקוטי שיחות ח(שלכאורה קל לומר , לא תבררה הכווה בזה
ועתה : וכמו שמסיימה,  קודם לכתיבת הספר–אבל , חומר מוכן אצלו"כל ה' הי... כתב לאחר שכבר 

  ".' לבאר משפטי כל מצוה כואתחיל

א עד "משת תתקל, מא- א"ז לכאורה אפשר לומר בפשטות שהספר ערך במשך עשרה שים תתקל"שלפי
 כות קידוש החדשכך שהל,  התחיל עצם הכתיבהר זהלאח, שאז כתב ההקדמה, ו הכין החומר"תתקל

  . בתחלת הכתיבה–ח "כתב בשת תתקל

  :השיב והרבי

 הכין כל דוד(ן בית  בבילאהמדובר 
] י[ כ)' בביהתחיל ושלמה –החומר 

דהלכתא  בכתיבת ספר אליבא ]ם[א
ושסומך על הכתוב , ]מש[מ] על[בפו
ואם ,  לפי זה]יים[ד] קי[פסב

ם " שהכין הרמב"פשטות"לדעתו ה
] ון[בד" הכל"ו( ]דר[הס] ל[הכל ע

 )]יים[ד] קי[פס ה]רוש[ הפי]ה[ז
] מה[כ ולאחר )'כרטסי... בכעין (
] ל[ שים התחיל בכתיבה ע]מה[וכ
  .]ה[ז] ל[ע" מעה"לי אין , ]דר[הס

  :כ"ש ח"הכתוב בלקו

 שגם לי ]עמים[פ] מה[ אמרתי כ)1
  ".ל"שלא כ"מותר לומר 

 הקדמה ולהיח ]היות[ל] שר[ אפ)2
 )המדויק של( מקום מספר פוי

  .הפרקים

 שכתבו – בכמה הקדמות מוכח )3
כתיבתו אף ש(לאחר גמר כל הספר 

 לתו להמעתיקים לרבים ]ת[מ] ל[ע
  .)]ה[ז] ר[לאח'  הימצוחצח הייו –

 ]רש[לפ] ש[י" חומר" הלשון )4
] ראי[ממולהשתמש בו בוגע מתחיל 

] ל[ע( איפוא מדובר  בלבד]קומות[מ
 )]וות[המצ] פר[ם בס" דהרמב]רך[ד

  . סופיהכיועד קודם להוסח המזוקק ' כרטסי

  . 61להחזיר לי כל זה

*  

  :וב שאלתיש

  :ם"הרמב' א באופן כתיבת ס"ר שליט"ק אדמו"לאחר כל המעות לא תברר אל כון מסקת כ

                                             

 .בשולי הגליון) 2075' ע(שם " התוועדויות" תוכן מעה זה הועתק ב60
 לפרסם בירור –ל גרור "אבל ראה לקמן במעה אל הרי. רצוו הקדוש לערוך בירור בושא הזה'  אפשר הי61
 . מהקובציםחדזה בא
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אחר סיומו או בין עריכה ;  לפי התחלת כתיבת הספר–כון אמם שישם כמה אופים בכתיבת הקדמה 
 לשיה )א"שהתחילה לערך תתקל(ם ברור שכתבה בין עריכה ראשוה "אך בוגע לרמב. ראשוה לשיה

שבה כבר כתב התאריך (השאלה היא רק מה היתה עריכה הראשוה . )א"שהסתיימה בתחלת תתקמ(
  .)ח"קדוה' ח בהל"שבה כתב התאריך תתקל( ומה היתה עריכה השיה )שמיטה' ו בהל"תתקל

ראה לו שבעריכה ראשוה ערך כעין ) י"שעם צילומי הכת(ם שולזיגר "באחרית דבר לרמב, לוצקי
  .אך ותן אפשרות גם שבעריכה ראשוה רק ציין ציוים על כל הלכה והלכה', סיכרטי

וכללו , תבאר שבעריכה ראשוה כבר כתב כל הספר) כ"ה גם בלקוטי שיחות ח"וכ(ק העבר "בשיחת ש
ובעריכה השיה . בו כל החשבוות של הלכות קדוש החודש וכן התאריכים שעליהם משכים החשבוות

 כל את מחדשוממילא הוצרך לחשב , ואז שיה התאריכים שבהלכות קדוש החודש(קן רק הגיה ותי
  ).א ואילך" הלכות קדוש החודש פיכלהחשבוות המסובכים של 

ם בהקדמה אפשר לומר שכתבה "שמסגון הרמב) והיום(אתמול ) ובעל פה(מכל מקום זכר בכתב 
ה שלפי זה לא כתבו החשבוות שבהלכות ד לא תברר אם הכוו"ולע. ההקדמה לפי התחלת העריכה

ח "ובתתקל, ל"או שגם לפי זה כתב בראשוה בשת תתק, ח"קדוש החודש רק פעם אחת בשת תתקל
  .שיה וכתב החשבוות והתאריכים מחדש

  :השיב והרבי

 התחלה הייו אתחיל ועתה – בספק שאיםבפרטים .  באופן שהוא הגיוי יותר– שבספקבפרטים 
  .השארז ב"ועד

 מפורש – כל התאריכים כולם
 טופסס שהיו כותבים "בש
כ בבוא הזמן מהפכים "ואח

י הוספת " ע– לתורףאותו 
  .'התאריך המקום וכו

*  

  :ל גרור לרבי"בהמשך לזה כתב הרי

לעווין ' ב שי"להערת רש
שמיטה '  בהל–והמעה עליו 

שה זו שת : ד"י ה"ויובל פ
שש ... אלף ומאה ושבע לחרבן 

ים ותשע מאות וארבעת ושלש
אלפים ליצירה היא שת 

  .השמיטה

  ).ושה שמיית אחר מאה ואלף לחרבן הבית: שם(הייו שה אחת לפי התאריך בהקדמתו 

  . קדוש החדש' שים לפי התאריך שכותב הל' וב

  :והרבי השיב לו

  . מהקובצים]חד[לשלוח לא

] מה[כ) ]פר[בוגע להקדמה שכתבה לאחרי הס(כן להעיר 
] ר"מו[ע אד"מהם שו,  הקדמה כללבלי ספרים ]מה[וכ
  . ]קן[הז



    ף"הרי י"ע החודש ושקיד – עבודת הקודש  

  ף"י הרי"קידוש החודש ע  .קכב
 של ם טובף תקעו בשופר ביו" של הריית דיןשבב,  מה שמציול פישע, בכמה שיחות  ביאר הרביה"בתשרי תשמ

 ף גם היו מקדשין" של הריית דין יש מקום לומר שבבם כןא,  שביבהית דיןכפי שהגו בב,  שחל בשבתאש השהר
  )אות לח ואילךראה שם (' פ בראשית התוועדות ב"ש ב– והאחרון שבהם .'הראיעל פי 

  :שאלתי על זה

, גם לאחר כל מה שתבאר בהתוועדות שבת בראשית, ף"בעין קידוש החודש על פי הראיה על ידי הרי
  :עדיין לא הבן הדבר לאשורו

ואילו היו מקדשין על פי ; השתא דידעין בקיבעא דירחי' אמר אביי כו) ב, ביצה ד(מפורש בגמרא ) א
' הל(ם "ולכאורה אלו הם גם דברי הרמב? האיך ידעין בקביעא דירחא, הראיה גם לאחר זמן של אביי

  ".עד ימי אביי ורבא על קביעת ארץ ישראל היו סומכין) "ג"ה ה"קדוש החדש פ

מסוף חכמי התלמיד , ל לחשב בחשבון זהומאימתי התחילו כל ישרא"ם "באותה הלכה אמר ברמב) ב
יכול " סוף חכמי התלמיד"ותבאר בשיחה ש, "בעת שחרבה ארץ ישראל ולא שאר שם בית דין קבוע

 700-שחי יותר מ; ף"האם הכווה בזה ומר שכלל בזה גם עד דורו הרי. 'לכלל גם את רבן סבוראי וכו
  ?!ם" שים לפי הרמב100- שים אחר אביי ופחות מ

בעת שחרבה ארץ ישראל ולא שאר שם בית "מפרש דבריו מיד " סוף חכמי התלמיד"ם באמרו "הרמב) ג
אין עושין אותו אלא סהדרין שבארץ או בית דין הסמוכים "שבזה משך לתחלת דבריו שם , "דין קבוע

רא שהכווה היא לסוף חכמי הגמ) 1שלכאורה מוכח מזה , "בארץ ישראל שתו להן הסהדרין רשות
אפילו הגאוים שבבבל ומכל שכן , פ הראיה"ל שלאחר זה אים יכולים לקדש ע"שחכמי חו) 2. ממש
  .ף שבפאס"הרי

ל לא היה "ף היה כל ימיו בחו"וכיון שהרי, "דלא סמכין בחוצה לארץ) "א, סהדרין יד(מפורש בגמרא ) ד
ם שצריך להיות "ורש כאן ברמבוהרי מפ. אפילו לדעת המתירין סמיכה בזמן הזה, ביכלתו לקבל סמיכה

 שכל התאים האלו חסרים אצל –" בית דין הסמוכים בארץ ישראל שתו להן הסהדרין רשות"דוקא 
  .ף"הרי

מבבל שבמזרח ועד , כל תפוצות ישראל המרוחקים] על[ פי הראיה חל זה גם לף ע"אם היה מקדש הרי )ה
ף שלוחים לכל "האם שלח הרי. תקופה זושבכל המקומות היה ישוב בי ישראל ב, אשכז שבפחות

  ?!שהוא מהלך איזה חדשים לכל צד, המקומות האלו להודיעם מתי יחולו החגים

עדיין לא תבאר בהתוועדות מה מכריח אותו לקבל השערה כזו , אף לאחר שיתורצו כל השאלות האלו) ו
  ?ט הזו"כדי להכס לכל השקו,ף קידש על פי הראיה"שהרי

  :השיב והרבי

ובפרט ( גם בהפסק ]היות[ל] שר[ אפ]חודש[ה] ש[סמיכה וקידו,  גישה הפוכה]היות[ל] ריך[צ
  .)ם"להרמב

  

ואפילו אם במשך התקופה שבין אביי ורבא ', הראי על פי יםאם לא היו מקדש, שהפלא יהיה באופן הפוך, כלומר
 על פי חיל לקדש את החדש מחדשף הת" שהריכל מקום אפשר לומרמ', הראי על פי ף לא קידשו החודש"ובין הרי
  .'הראי



   "קודש" שבת של ר להדליק הוסח –עבודת הקודש   קפח

 

  "קודש"הוסח להדליק ר של שבת   .קכג
. ומעורר בזה איזה חששות, דן הרב אפרים גריבלט בדיוק הוסח הזה, ח"שבט תשל-טבת" אור תורה"בירחון 
  .הכתי מאמר בבירור הושא והכסתי. הורה לי להשיב על חששותיו הרבי

  :וכתבתי על דבריו, שהוסח הזה מקורו מסידורו של רבו הזקן, ר אחדבהמשך הבירור הבאתי מה שכתב בספ

וסידור תורה אור הדפס בשת ' כי וסח זה דפס לראשוה בסידור תהלת ה, ובאמת טעות הוא בידם
, ב"א בארה"תש
מהג  על פי והוא
ד בדורות "חב

ולמה , האחרוים
יחסו זה לסידורו 

  .של רבו הזקן

הרבה להשיב על  הרבי
  :כתבו, שורה הזאתה

 ברכות )וסח(אין 
 ומה – בכללאלו 

  !?ראיה משם

על מה שכתבתי שוסח זה ו
דפס לראשוה בסידור 
 תורה אור הדפס בשת

  :כתב, א"תש

 שאין חוששי
ידוע לו כלל 
שהברכות מצאו 
בקרבן מחה 

. ]זה[ב] צא[וכיו
ומהו החפזון 

 –לכתוב ובודאות 
! ? אין ידוע לובאם
ד "חב סידורי כמה
  ?בדק

ועל מה שכתבתי שהוא רק 
ד בדורות "מהג חב
  :כתב, האחרוים

 לדעתומי ?? !!
בדורות האחרוים 
יכול לחדש כזה 

 באם –ד "בחב
הרבית 

 ]קן[הז] ר"מו[דאד
  !?הגה אחרת

   

 שזהו הוסח המובא בסידור ,הרביוכשהבאתי מדברי . ותיקן פעם וספת, והכסתי, תיקתי לפי זה את המאמר
  :הוסיף, א"ה אור שדפס בשת תשתור

  .ע" )ץ"מהוריי(ר "ח שלו אדמו"ק מו"הייו בימי שיאות ובמחיצתו של כ

  :ובסוף תיקן והוסיף

ז בסידורו לא " אדה)הה(, ז" כפשוטו הייו שהדפיסו אדה– )ה בסידור רבו הזקן"ש שכ"אבל מ(
  .ז"וסח אדהפ " ואולי כוותם סידורים שע,)וסח ברכות אלו(הכיס בכלל 

  :השיב, א ולא מצאתי בהם וסח ברכות אלו"ד שדפסו לפי תש"כתבתי שבדקתי כמה סידורי חבועל מה ש

שגם בו איו (ל "וסף על קרבן מחה ה? 'וכו' וכועזרא , אור המאיר: כ"כוהיודע שיש ? איזה מהם בדק
  !! אין יודע אודותם– ' בספריזו ומצאים העוסקים בוסח ברכה ]פרים[אפילו הס. )'מציין השה וכו



    "קודש" שבת של ר להדליק הוסח – עבודת הקודש  

ראה אין לו חוש בכהלמד בחפזון"כ וידפיס . ל ואיןוסח הי , בזה' כי יותר לא אגי( ל"ביואין ע
 מחוייב ]חד[וא] חד[א] ל[ואין כ.  בבירור וסחאותהעוסקים לכל פשוטיםובפרט בעיים ', כו' להגי
  .כראה,  וגם הוא בתוכם–לו חוש בכזה ' שיהי

  

  .)ט"כסלו תשל(גליון קל " אור תורה"כן אמם דפס בירחון ו



   ח שות חשבון –עבודת הקודש   קצ

 

  חשבון שות ח  .קכד
   :לרביגולדשטיין ' לוי שי' ת ר"א כתב הרה"בחודש סיון תשמ

ויהי כל ימי ח תשע : דכתיב, ח תקשה לי בוגע למספר שי חייו של ח' פ' בלמדי בישיבה עם כתה א
  .)כט, ט(משים שה וימת חמאות שה ו

  :וכדלקמן,  שה951 שח חי ) לכאורה– ברור(ז משמע "מהפסוקים שלפי, דהה: ל"וצ

 לחיי ח שש מאות שהבשת ; )ו, ז(מים על הארץ  והמבול היה שש מאות שה וח בן :לפי המבול כתיב
, שם(בחדש השי בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה בקעו כל מעיות תהום רבה וארבת השמים פתחו 

, ח(' מעל הארץ גו בראשון באחד לחדש חרבו המים באחת ושש מאות שהויהי : ם המבול כתיבבסיו; )יא
  ).כח, ט( שלש מאות שה וחמשים שהויחי ח אחר המבול : ז כתיב"לאח; )יג

הרי ,  שה350וח חי אחר המבול , והמבול משך שה שלימה,  שה600ח ' שבתחילת המבול הי, ז"עפי
  . שה950אמר שחי ) כט, ט(ואילו בכתוב !  שה951 –סך הכל ביחד 

  :ואין לומר

אין הלשון ) בפשטות(מלבד אשר , זה איו,  המבולתחילתהייו אחר ) כח, ט" (אחר המבול"' שפי) א
, "שה) כך וכך... ( הולידו אחרי... ויחי ) "ועוד, פ בראשית"בס(הרי כן הוא לשון הרגיל בכתוב , משמע כן
 .כמשמעו – אחרי –ופירושו 

 הכתוב מדייק) מ"ובכ(פ בראשית "ל דס"דהרי בפסוקים ה, זה איו, שאין הכתוב מדייק בהמספרים) ב
  .בהמספרים ביותר

מצד ביטול , שאין חושבים שת המבול) ג
דוסף , זה איו, 'הילוך הכוכבים ומזלות וכו

,  שת המבולחשביןלזה שבוגע לגיל העולם 
: בסיום המבול קראהרי מפורש ב, עוד ועיקר

  .)יג, ח('  גובאחת ושש מאות שהויהי 

איו זכר ) יג, ח(ל "שבפסוק ה, ויש לדייק
אף שקאי המספר , שם ח כבשאר הפסוקים

ואולי איו זכר שם ח ). בפשטות(על חיי ח 
, בפסוק זה מצד שזה גופא משמיעו הכתוב

חשבין (אבל לא ) אחר המבול( שה 601' שהי
  !  חלחיי) זה

  :לו הרביעל זה השיב ו

 השה לתיבתח ]רוש[ הפי]ומר[ל] שר[ אפ)1
  .62)ב, ה י"ר(

  .63 שם)]למי[מירוש(ש " ראה בתו)2

] י[ דברי ב]פר[ בס]ה[ז] ל[ בכהאריך )3
 בדיוק יברר השם['?  לבן עזרי]שראל[י

  .64 ]'בהספרי

 סבר מדאכתי יום אחד הוא דעייל בי מאירר, באחד לחדשיהי באחת ושש מאות שה בראשון ו): "ב, י(ה " בר62
 , ואידך אי כתיב בשש מאות ואחת שה כדקאמרת. שמע מיה יום אחד בשה חשוב שה,בשה וקא קרי לה שה

  ." ומאי אחת אתחלתא דאחת קאמר, אשש מאות קאי,השתא דכתיב באחת ושש מאות שה שה

ומזה מובן שגם מה .  לחיי ח601 שת לתחלתהוא ) יג, ח ח(ה הכווה בפסוק ז, הרי שלכל הדעות שבגמרא
ומזה מובן גם .  שת שש מאותבתחלתהפירוש הוא " בשת שש מאות שה לחיי ח): "יא, ח ז(שאמר לפי כן 

 . שת שש מאותבתחלתגם כאן הפירוש הוא , "וח בן שש מאות שה): "ו, ז, ח(שמה שאמר לפי כן 
ויהי באחת ושש מאות שה בראשון באחד ): "א"א ה"ה פ"ר(מביא מירושלמי ) יג, ח ח( בתורה שלמה 63
  ".ותי עלה שת המבול איו עולה מן המין, לחדש

תשע מאות שה "שהכתוב הוציא שה זו מחשבון , "סדרי זמים"מ) הערה הבאה(והייו כמובא לקמן 
, שהוא בוי רק על מספר שות ח עד לידת שם(שבוו אבל אין זה משה כלום בח, שותיו של ח" וחמשים שה
 ).'ושות שם וכו



    ח שות חשבון – עבודת הקודש  

*  

  :לרביכתבתי , כשפה אלי

לא , עזריה מן האדומים' מאור עיים לר' אם הכווה לס', זרי לבן עי ישראל דברי בפר הסל דברש ע"מ
' ואם הכווה לס. ל"ד שה ה"מצאתי בו ע

  .ת ידיואיו תח, סדר זמים לעקביא

  :השיבהרבי ו

' הי) סדרי זמים לעקביא' הכווה לס(
  . זמןכמהבחדרי 

שאר  ו,רביקבלתי את הספר בהשאלה ומסרתיו ל
  .לתיו חזרה והחזרתיו לבעליו ואחר כך קב.אצלו במשך זמן

*  

  :סות להבין כוות המעהל, רבילכתבתי ו, מעה לא הובן לוהאמם גם תוכן 

אף ' שאפשר לתרץ הקושי', לכאורה כוותו הק)". ב, ה י"ר(בתחילת השה ' ל הפי"אפ"במעה הראשון 
' ל הפי"אפ"  על הארץוח שש מאות שה והמבול היה" )ו, ז(ש "ומ, ד שת מבול עולה מן המין"למ

ויהי באחת ושש מאות שה בראשון באחד בחדש ) יג, ח(ש "לגבי מ) ב, י(ה "ש בר"עדמ, בתחלת השה
  .'חרבו המים וגו

  :לא הבתי, ואם זוהי הכווה

צא וחשוב " )ד, ז(י "כלשוו של רש,  משותיו של מתושלח מוכח ששש מאות השים של ח הן שלמות)א
  . "65חייותמצא שהם כלים בשת שש מאות שה לחשותיו של מתושלח 

שההוכחה , ובמפרשים שם (שלעין שותיו של ח שת מבול איה מן המין, ע מודו" כו)ו, לב(ר " בב)ב
אם גם בזה , והמחלוקת היא רק לעין תקופות וחשבוות, )950היא מזה שסכום הכללי של שות ח הוא 

  .איה עולה מן המין

וגם איו מתרץ את אי ההתאמה , שאיו מביא הא דשת מבול איה מן המין, י"ע בפרש" צ בכל אופן)ג
  .שבין חשבון הפרטי לחשבון הכללי שבשות ח

                                                                                                                                                

 

 

, שמסודר לפי שות עולם, )ג"א תש"ת(עקביא ' לאברהם ארי" סדרי זמים" ראה להלן שהכווה לספר 64
  :ו כותב"תר'ובאלף השי שת א

ת מספר השים שעברו מסמן לא א, כיוצא מכלל כל שאר המספרים, )וכן גם השה שלאחריה(מספר שה זו "
, א' ה א"ואולם בירושלמי ר... יג ' ח; ו יא' כי כן מפורש בתורה בראשית ז, עד שת המבול אלא שת המבול עצמה

שת המבול : תי', וכו" ויהי באחת ושש מאות שה בראשון באחד לחדש חרבו המים(יג ' על הכתוב בראשית ח
אלא בשת , ר לחיי ח"שת המבול היתה על פי האמת לא בשת ת: ומשמעו לפי המפרשים, איה עולה מן המין

משמעו כפי שאו מפרשים כל שאר המספרים , "בשת שש מאות שה לחיי ח: "יא' ומה שכתוב בראשית ז. א"תר
א "ר שה התחיל המבול בשת תר"לאחר שמלאו לח ת): ושת המבול לא תהיה אפוא בדון זה יוצא מן הכלל(

ולכן הוציא הכתוב שה זו מחשבון , לפי שהיו ימי צער וצרה, בל שה זו של המבול איה עולה מן המיןא... לחייו 
מובן שברייתא . השה הקודמת למבול ושת המבול: שים' ר לחיי ח ארכה ב"ומצא כאלו שת ת, שותיו של ח

 ".כי אם הכתוב הוציא שה זו מן המין, זו איה משה כלום בחשבוו
פירושו שים " שה וימות... ויהיו כל ימי " בתחלת חשבתי שכוות המעה היתה שכל פעם שאמר בתורה 65

  ".בתחלת השה"ורק כאן בח מפרש שהכווה היא , שלמות

  .שמשם מוכח שגם לעין ח השים הן שלמות, י בעין שות מתושלח"ועל זה שאלתי מפירש

ויהיו כל "שכן הוא גם בכל מקום שאמר בתורה , וטו של מקראשמפרש בפש, אבל יתבאר לקמן במעה הבא
; י בעין שות מתושלח"ואם כן אין שום הוכחה מפירוש רש. זה בתחלת השה' שאפשר שיהי" שה וימות... ימי 

 .כי בשיהם אפשר שהוא בתחלת השה



   ח שות חשבון –עבודת הקודש   קצב

 

בלקוטי שיחות : מעין לעין באותו עין) ד
ובהתאם להמחלוקת אם ) "185' ע(י "ח

) 'ה ב"ר כ"ב(שמשו המזלות בשת המבול 
והייו ". ל בשה אחת"חילוק בכה' יהי

שבזה ) ב"ידי משה שם פל(לדעת המפרשים 
ומדוע : תלוי אם שת מבול עולה מן המין

שבו מפורשת , ל"ב ה"לא הובא פל
המחלוקת אם שת המבול עולה מן המין 

  . למין התקופות והחשבוות

  :יבוהרבי הש

 מוכח גם בוגע ללמך – לשיטתו! ?
 – יום הולדת שלהם ושכולםשבייהם 

ולא ( מדויקהיום בשה ממש באותו 
  .66"צא וחשוב"וכן ה. )בסיום שת

הולדת את אביהם )סיום ו(ולדו ביום '  שאין הכווה ששת אוש וכופשוט – ]קרא[מ] ל[ש] וטו[בפש
  .)!!ה" כולם בר–הייו (

  :השיב הטעם כי, "שאיו מביא הא דשת מבול איה מן המין"י "ועל מה שכתבתי אודות פרש

  .כפשוט, ]קרא[מ] ל[ש] וטו[פש היפךזהו 

*  

  :שוב שאלתי

הוא אם פרש בפשוטו , ששש מאות השים של ח הן שלמות, מה שרציתי להוכיח משותיו של מתושלח
ואפילו עמד בשבט או באדר כלתה שתו " )א"רע, ב(י שם "ובפרש, ה"של מקרא כמו שהוא בריש מסכת ר

אפילו ולד באב או באלול כלתה שתו  "ז בעייו"עדו". משהגיע יסן ויתחילו למות לו שה שיה
ואם כן מוכח משותיו של מתושלח ששש מאות השים של ". משהגיע תשרי ויתחילו למות לו שה שיה

ו מתאים רק אם שש מאות "כי החשבון אלף תר) א, יט(י "ל מפרש"פ ה"מוכח ע' וכן יהי. ח הן שלמות
  .67השים של ח הן שלמות

כ יתוספו בזה כמה חצאי שים שלא "הרי ע, שולד" יום בשה" מה–דייק ששותיו הייו בכל אחד ואם [
  ].ל"ו ה"ויתוסף על המספר של אלף תר ,מו

פ פשוטו של מקרא שגם שת המבול עולה מן "ע, שלא מתה בשות ח, ובעצם הקושיה של שת המבול
  :יש לתרץ בפשטות לכאורה, המין

" ויחי ח אחר המבול שלש מאות שה וחמשים שה) "כח, ט(ש "כ מ"וא, רק ארבעים יום' המבול הי
ת אלף תרכללת בזה גם ש"ה) "יג, ח(ש "ומ, וה לאחר סיום ' הי" ויהי באחת ושש מאות שכחצי ש

  . ה קורא לה שת שש מאות ואחת לח"וכיון שעבר ר, המבול

  :הרבי השיב, י שם"ה ומפרש"על הפירוש שהבאתי מר

 לזה הוכרחו –ולכן , הסבראולא עוד אלא זה גם היפך ( 68וטו של מקראהזהו פש' ישאל בן ה? !!
  .' וכו69מהכתובים

                                             

, מספר עוד כמה חדשיםואין מוסיפים בכל ,  כי מזה שחושבים את שות עולם לפי השים שאמרו בתורה66
  :מוכרח אחד מהשים

  .או שכולם ולדו באותו יום) א

  .עד שמשתוים, או שלפעמים הוא כמה חדשים יותר ולפעמים כמה חדשים פחות) ב

 .ופירוש הפשוט של מקרא מסתבר יותר כאופן השי
 לפעמים כל השים האמורים בתורה הם, שבפשוטו של מקרא, ל"כ לפי מה שתבאר במעה ה" משא67

שוב אין הוכחה ). ווספים כמה חדשים(ולפעמים באמצע השה הבאה , )וחסרים כמה חדשים(באמצע השה 
 .ו"תר'ומשת א, ממתושלח

 ).23ד והערה " ס27' ע(כ "ש בזה בלקוטי שיחות ח" ראה מ68



    ח שות חשבון – עבודת הקודש  

  :השיב ,"מתאים רק"על מה שכתבתי ו

 באם חסרו יום לדעתוהאומם ! ??
  !?תרה שה' ארי זהאחד ה

  .  כמהג העולם–בפשטות 

יתוסף על המספר שלפי זה , ל מה שכתבתיוע
  :השיב, ל"ו ה"ל אלף תרש

חסר '  הי]חד[הרי אפשר שאצל א
  .יתר חצי שה' חצי שה ואצל הב

הייו " אחר המבול"ל מה שכתבתי לתרץ שוע
  :השיב, אחר ארבעים היום של המבול

ויחי ( כראה מפרש –: מחיל אל חיל
'  יא חודש שהיכולל )ח אחר המבול

  70!!בתיבה

, ה פרטיםעדיין לא תבררה אצלי הכווה בכמ
  :ושוב כתבתי

  :עדיין לא תבררו אצלי פרטים אחדים

' חסר חצי שה ואצל הב' הי' אפשר שאצל א"כי , י חצאי השים לא וסף על החשבון הכללי"ש שע"מ) א
כי , דלכאורה צריך להיות בהכרח אצל כל אחד יותר חצי שה, לא תבררה הכווה בזה, "יותר חצי שה

הרי בודאי הפירוש שיש לו מספר שים אלו בשלימות , כך וכך שה בלדת את בוכשאמר ויהי פלוי בן 
 .ועוד איזה יתרון

.  ולא בסיום השה–" שהם כלים בשת שש מאות שה לחיי ח) "ד, ז(י "ש הוכחה מלשון רש"מ) ב
" על הארץוח בן שש מאות שה והמבול היה ) "ו, ז(הפשוט של הפסוקים ' סתירה בפי' ז יהי"לכאורה עפי

 ?דמשמעו לא בסיום, "בשת שש מאות שה לחיי ח) "יא(ש "למש, דפירושו בפשטות שים שלימות

 .פירושו כמו בן שש מאות שה" שה... בשת "ש כאן "ולכאורה ממ

ראה שכ"ומכל ה ה וכיו"ר שליט"ק אדמו"לב יכול להתפרש "א מפרש בפירוש הפשוט שבן שש מאות ש
ז מבאר "ועד.  לאחר שכבר מלאו לו שש מאות שים מלאות–שש מאות ולפעמים לפעמים בתחלת שת 

.  אבל שם מיירי בלשון חכמים– שפעמים כך ופעמים כך 71בארוכה בקוטרס אחרון להלכות תלמוד תורה
72ל"ובזה מתורצות שתי השאלות ה.  

, הגיהו מחדש הרביש,  חשתפר מכתבים אלו הליקוט לל פי ערך ער כךאחאבל , לא קבלתי אז מעה על שאלה זו
  ".א"ממכתבי סיון תשמ" –  ואילך25' כ ע"ודפס בלקוטי שיחות ח

                                                                                                                                                

 

 

ה וארבע מאות ר יוחן מין למלכים שאין מוין להם אלא מיסן שאמר ויהי בשמוים ש"א): ב, ב(ה " ר69
שה לצאת בי ישראל מארץ מצרים בשה הרביעית בחדש זיו הוא החדש השי למלך שלמה על ישראל מקיש 

 .מלכות שלמה ליציאת מצרים מה יציאת מצרים מיסן אף מלכות שלמה מיסן
ד "ע( המבול תחלת אחר –" אחר המבול"ש "ודוחק גדול לפרש מ): 11 הערה 25' כ ע"ח( בלקוטי שיחות 70

המבול ' יום שהי' או אחר מ, ") המבולאחרשתיים ) "י, יא(פ "עה) כא, פרשתו י(הפירוש שהובא באבן עזרא 
פ בסמיכות להציווי בתחלת "עכ. כאן הייו חייו לא בתיבה" ויחי ח אחר המבול", בפשטות כי –...) יז, פרשתו ז(

 .צא מן התיבה: הסיפור
ג למצות לא "למשה לא דמי לבן י' והא דבן י... שים שלימות דוקא "): ה ומה שלא כתב"ק א ד"ס(א " פ71

 ".ח לחופה"כמו בבן י, ם"לרמב] ו[איכפת ל
שכל השים האמורים בתורה הם לפעמים באמצע ,  הייו שאם זאת באמת הכווה לפרש בפשוטו של מקרא72

אם כן , ומשתוים בסוף). יםווספים כמה חדש(ולפעמים באמצע השה הבאה , )וחסרים כמה חדשים(השה 
ל"מתורצות במילא שתי השאלות ה. 



   ח"או שבטור הלוחות חשבון –עבודת הקודש   קצד

 

  ח"חשבון הלוחות שבטור או  .קכה
 מציין לכמה ספרים המצייים לטעות ,29 להערה לי הגליון בשו,ח"מ תשל" מטושתבלקוטי שיחות השבועי לפר

  .הדפוס שבלוחות אלו

 פר בסל כךוכעבור משך זמן מצאתי ע,  ולא מצאתי,אודות זה שמדבר הספראת ביקש אז למצוא בספריה  הרבי
  :המתחלת, 381' ח ע"ש חי" בלקור כךשדפסה אח, הוסיף אז השמטה הרבי. שארית יוסף

הספר '  הראי חכם אלאחר זמן
  .שארית יוסף

אבל יש אצלי פתקה , איי זוכר הפרטים
וראה שכתבה (בושא הזה  שכתבתי לרבי

 למצוא הקוטרס , הרביכמעה לבקשת
  :)ון זהשכתב הרב ליפשיץ בד

דברי ליפשיץ הם בפתיחה שלו 
לסדר זרעים הדפס במשיות יכין 

תשובת העתים לביה עליו . ובועז
  .הוא במאמר יב

האם הכווה לקוטרס וסף 
  ?ז"שכתב בד

  :השיב והרבי

] ל[ע( )עתים לביה( ]פר[ דס]אור[ל] צאה[ לאחרי ההו)]ה[ז] ון[שכתב בד( הערות )הכווה לקוטרס(
  .)? ליפשיץ]די[י

  .להחזיר

  

  

  ר הזקן"מוע אד"גירסה בשו  .קכו
  : קבלתי פתקהא"א תשמ"מ' בו

ו " סשל]קן[הז] ר"מו[ע אד" דשו)הקודמים(לברר בדפוסים 
ולהחליף גם " ]היות[ל] ריך[דלכאורה צ" ט"ויו": ס יח"סו
  .)ב"או כיו(" ט"ביו

  :השבתי

, שון והשי ועוד כמה דפוסים הראשויםבדקתי בדפוס הרא
ובחיפושי לא מצאתי מי שיעיר . ובכולם הוא כבדפוסים שלו

 מעתיק הלשון )ג"ב סי"סקמ( ת השלחןגם בקצו. בזה
  .מהדפוסים ואיו מעיר

  .385' א ע"מעה זה דפס בלקוטי שיחות חכ

ע הרב דלהוסיף "בשו' ועי(ק יא "שלו ס' וראה הוספות למחת פתים סי
ד מותר "תר' הא דבלולב סי, וצריך לומר. מים אף ביום טוב אסור

  .רו' ו ע"ץ אור ישראל חטבהובא בקו). הוא משום הידור מצוה, להוסיף



    מושקא יהח השם – עבודת הקודש  

  השם חיה מושקא  .קכז
 , לקרוא לבותיהן הולדות בשם חיה מושקארביםהתחילו , ח"ב שבט תשמ"אחרי פטירת הרבית הצדקית בכ

ראה שצריך לבטא "ולע ן שמאלית"קא בשיאת השם מוׂשד היה:  

  :ד"ט יסיתי לבאר הדבר לע"ח סיון תשמ"בפתקא שכתבתי בכ

גם כאשר היתה חותמת (היתה רגילה לחתום  וכך היא גם "מוסיא"לרבית בשם  רגילים היו לקרוא
  .)בשפות אחרות

 עם ע שכתבו"ב "ר מוהרש"ק אדמו"כך רשום באגרות כ[" קאמוׂש"יש לו גם כיוי חיבה " מוסיא"השם 
  .]ובשאר המקורות" היום יום"ב גם וכך ה"ע הרבית לידת

אלא ". מוסיא"של השם המקורי  שאיו אלא כיוי חיבה, שמאלית היא כמובן" מושקא"בשם " שין"ה
כותבים " מוסיא"השם המקורי  שכאשר כותבים את, ההלכה על פי שכך הוא דקדוק כתיבת השם הזה

  ".שין שמאלית"כותבים אותו ב" מושקא"ותבים אותו בכיוי החיבה וכאשר כ, "סמך יוד"אותו ב

" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"כ  ותשובת)לח' סי(ר הזקן "ק אדמו"את זה יש לו ללמוד מתוך תשובת כ
  . בקשר לשם בתיה)ריט' ע סי"חאה(

ומה (שעשה ממו קיצור השם בשא  בת שבע גזר משם אולי"זה  בקשר לשם ז כותב"ת אדה"בשו
  ".געליא ודומיהן במדיתיו ולא בשאר מדיות קורין בשיא הוא לרפיון לשון המדיה כמו בילייעש

" סמך מודגשת"ב" בסא" הוכחתי שמדובר כאן בשים שקוראים להן )עב' מג סי' חוב(יגדיל תורה  בקובץ
הדיון וזהו ". בסיא"ושמעת כמו , "שין"ו" סמך"הממוצעת בין האותיות , הרגילה במדית רוסיא

 על ידי או" יוד" הוספת על ידי )או תיו לא דגושה( שבו" סמך"אם להדגיש את האות , בכתיבת השם הזה
  .)כמובן שמאלית(" שין"כתיבת 

 ם כןא ן ימית קרוב ממש להברה זו"מפי שהברת שי ל"וצ"כך בין השאר  ל כותב על"צ ה"הצ ת"בשו
" שין ימית"דומה ל, שלו שרגילים במדיות" שתסמך המודג"ש  מפי–כלומר ". גמור אין כאן יוד

  ".בשא"או " בתיה"לכן אפשר לכתוב אותה בשי האופים , "סמך יוד"גם ל ודומה

אז , מוקדת שוא" סמך"אמם כאשר ה, ב"וכיו" סגול" או" פתח" מוקדת" סמך"ה רק כאשר כל זאת
האפשרות  אלא שארה ולא ,)"קחירי" ביקוד" סמך"יקרא ה שאז( "יוד" אחריה להוסיף אי אפשר

  . )שמאלית כמובן(" שין"השיה לכותבה ב

" יוד"מוסיפים לה " פתח"מוקדת " סמך"ה כי כאשר ,"מושקא"ו" מוסיא" סיבת כתיבת היא גם זאת
  . להדגשה)שמאלית(" שין"אותה ב מחליפים" שוא"מוקדת " סמך"וכאשר ה ,להדגשה

  :והשיב, לא קיבל את הדברים הרבי

 –כ "אפילו בשמות דתושב. )ע או יחתום"איך שיקרא א(ה מובן שאין להכריח אדם בוגע לשמו לכאור
  . לשות)לעצמובתור שם שבוחר (הרשות בידו 

הבירור העיקרי 
הגתו –ל "בהה 

במעשה ודהסובבים 
  .)בוכחותו(אותו 

מעולם לא שמעתי 
שיבטאו מוסקע 

מלבד בכווה (
' וזהו ראי, דפחיתות

 לולשלולסתור 
  .)המבטא הזה

הלכתוב דאתקריא או 
 על פי –המכוה 

  .המבואר בפוסקים

  :שוב כתבתי

לא , "מעולם לא שמעתי שיבטאו מוסקע"ה "א אודות השם של הרבית ע"ר שליט"ק אדמו"במעה כ
 ,שסבבוה אלו כי על פי הבירור אצל, )בשין ימית(" קאמוׁש"תברר אל כון אם הכווה שהיו קוראים לה 

מופיע רק " מושקא"השם . ב"וכיו "מוסל"או " מוסיא" כי אם, "קאמוׁש"לה  שמעולם לא קראו כמדומה
ומשם אין לדעת לכאורה אם , ב"ע וכיו"צ "ר מוהריי"ק אדמו"ע וכ"ב "מוהרש ר"ק אדמו"באגרות כ

  .היא ימית או שמאלית" שין"ה



   השחר עלות זמי –עבודת הקודש   קצו

 

כמדומה שמעולם לא "הדגיש את המלים  הרבי
  :תבוכ, שבמכתבי" קראו לה

 והוא –'  ראיאיהל לא ראיו "חז] אמר[מ
הן בעבר והן (כותב יתרה מזה מעולם 

  !)בהווה

  .מעתי קוראין כןשאי 

  

  :הדגיש את המלים והרבי, א המועתק בזה"ר שליט"ק אדמו"שאלתי אם אפשר לפרסם את מעה כ

  .אפשר לפרסם

  

ופרסמתי המעה בשבועון 
  .21' עמ )ט"תמוז תשמ' ב( 388ד גליון "כפר חב

  

  

  זמי עלות השחר  .קכח
 120ר הזקן הוא "שזמן עלות השחר לשיטת אדמו, ד"ספח ללוח כולל חבבמ כתב הרב ברוך אה "לערך בשת תש
  .דקות לפי הץ

הוא , קיבל טופס כשהרבי
  :שלחו אלי וכתב עליו

' ב שי"להררשד
  .לוין

שכוות , ראה לי' הי
המשלוח אלי היא כדי 
ראה לעד "שאכתוב ה

  :ל כךהשבתי עו, זהב

  :ורף בזהבעין המבואר בהמצ

ר הזקן "ש אדמו"הה ממ,  דק לפי הץ120ר הזקן זמן עלות השחר הוא "מה שכתב שלדעת אדמו) א
י אייר ואילך במדיות אלו הצפויות היא "וזמן התחלת עמוד השחר מח) "סדר ספירת העומר(בסידור 

החשבון בזה כתבתי בקובץ פלפול ( דק לפי הץ 72 –ו מוכח דזמ, "עד יז בתמוז... בחצות הלילה 
מ ששיעור "ש בכ"שאיו סותר למ, צ פייגלשטוק ביאר שם"וריי, 2' הע' ד ע"התלמידים מוטריאל ח

  ).ד דקות"מהלך מיל הוא כ

הה . ץ החמהולא ב,  רק בשקיעה– דקות 4-ר הזקן צריך להוסיף ה"ומה שכתב שלדעת אדמו) ב
מפורש דגם גבי ץ החמה אזלין בתר ראשי , י שם"בתוספתא שם ובתר, ב"א ה"פבירושלמי ברכות 

  ).8' ב הע"הבאתים בקוטרס רות שבת קודש ח(ההרים 

וכפי ,  דקות4-מסתבר שאין חושבין אותם ה, ל דעלות השחר" דקות ה72לגבי חשבון , אך מכל מקום
טרס ה3ל הערה "שהוכחתי בקו.  

  .בביאור דובר שלום לסדר הכסת שבת הערה צג, והאחרוה שבהם,  בכמה מקומותהאמור לעיל בארתי אחר כך



    ומצאת יגעת – עבודת הקודש  

  עיים שוים

  יגעת ומצאת  .קכט
.  שברצוי לסוע ללימוד בישיבה אצל הרבי,ובקשתיו שיכתוב לרבי, ה לרבי"ר ע"ג סע אאמו"לקראת תשרי תשכ

ק שיבקשו מההלת "יבה בארהאזי יבקש אצל ההלת היש, שאם אלמד במשך השה בהתמדה, והרבי השיב לו
  .שישלחו עבורי אפידייוויט, הישיבה כאן

  .וכתבתי על כך לרבי, החלטתי להוסיף בלימוד, ק וסיפר לי על המעה"ר לארה"כשחזר אאמו

  :ג כתב אלי הרבי במכתב"ז טבת תשכ"בכ

ד טבת יום ההילולא "במעה למכתבו מכ
ן מהסתלקות הילולא של רביו "הק

  .הזקן

  .סדר לימודיו ואופו אודותבו כותב 

ילמוד , ל אמרו יגעת ומצאת"וכיון שחז
בהתמדה ושקידה ובאופן שהתורה 

ותקוים ההבטחה , קוראת לזה יגיעה
  .ומצאת

ב טבת הגעתי "ובכ, ד קבלתי הויזה"בתחלת תשכ
  :כתבתי,  וכשכסתי ליחידות בחודש שבט.הה

, ל דוארק"הי לומד כעת בישיבת תות
'  פעמים בשבוע שיעור מפי ר'ואי שומע ג

ח אי שומע "ובדא... ישראל פרידמאן 
' ח המשפיע ר"שיעור כל יום מפי הרה

  .הרסאן' משה שי

  :והרבי השיב לי

ע "וויבאלד אז מדין תורה אין מדין השו
טאר מען דאך יט ארויס פארן פון ארץ 

אין , זוי ווי די תורה הייסטזאלסטו לערען מיט שקידה און מיט התמדה א, ישראל סיידן אף לערען
כולל עבודת התפלה און ההגה , מיט הצלחה און מתוך הרחבה, לימוד הגלה און אין לימוד החסידות

 .טובה

*  

  : כתבתיה"ביחידות שלהי תשכ

א "ר שליט"ק אדמו"ואוכל להיות על ההתוועדויות של כ, ברצוי לעשות יירות של אמריקה ולישאר פה
  .שהם מרשים לי לישאר פהוהורי כתבו לי ... 

  :והרבי השיב לי

וויפל צייט . 73איז יטא קיין הבטחות דארטן פאר דיר אז וועסט צוריק קומען'דארף מברר זיין אויב ס'מ
  ?ביזטו שוין דא

  :והרבי המשיך ואמר". ד"ב טבת תשכ"פון כ, איבער אדערהאלבן יאהר: "עיתי

איז יטא דארטן קיין ' סב און אוי–ה פון דאעט  אפשר דורך די ההל–קעען מברר זיין וועסט 
וועסטו פרעגן די ההלה פון ישיבה אויב דו לערסט בשקידה והתמדה אף אזא אופן וואס , הבטחות

  .קען ארויס פארן פון ארץ ישראל דערפאר'מ

*  

בסידור היירות עזור לי לוהציע , ה"בסאן עי דזייקא"פה אלי המשפיע מוהר, כשהתחלתי לעסוק בהכת היירות
אחר ו, הרב בברויסקי הזמין אותי לראיון. דז.בפאסייק שמהל בית ספר , ר שמעון בברויסקי"ה תלמידו ידיל ע

  .המכתב הזה עזר לי לקבל היירות. שהוא מזמין אותי לבוא ללמד עברית בבית הספר, כך מסר לי מכתב הזמה

                                             

ק ותת הבטחה ללשכת "היתה הההלה בארה, ק"לפי שהבחור היה מקבל היתר יציאה מארה, כי לפעמים 73
  .שאברר אם לא הבטיחו כן גם עבורי, ועל זה הורה הרבי, ק כעבור זמן מסויים"שהבחור יחזור לארה, הגיוס



   היין על ההשגחה –עבודת הקודש   קצח

 

הוא ו,  בסידור היירותי דזייקאבסאן על עזרתו"מוהרהודה ל, ז"לחודש תשרי תשכ, לרביה "ער "כשבא אאמו
  :בהוראת הרבי'  שזה הי,השיב לו

שמעו ו,  על העשה בישיבהדיווחובה ש, ליחידותכסת פעם בחודש היתה ההלת הישיבה בתקופה ההיא 
שצריך , הרבילהם השיב , אשר אי משתדל להשיג יירות אמריקאיות כשסיפרו . ביהול הישיבההוראות מהרבי

  . ולכן פה בידון זה להרב בברויסקי.בסידור היירותלעזור לי 

*  

א הצליחה והההלה ל, בזמי האכילה ושתיהכל כך ולא הייתי מדייק , ו הייתי לומד לפעמים בלילות"בשת תשכ
  .לעצור אותי מזה

והרבי השיב , כך לרביליחידות סיפר על ר "אאמווכשכס , ר"לאאמומ מעטליק "הר ז סיפר על כך"בתשרי תשכ
  .74ג באגרת התשובה"שיאמר לי ללמוד פ, לו

  .שאיי מקפיד על זמי האכילה ושיה, רק זאת, שאיי מתעה, אבי אמר

  .מה לי קטלא כולא מה לי קטלא פלגא: והרבי השיב לו

  ההשגחה על היין  .קל
  .בטד ש"להגיש לרבי בהתוועדות יו, ר בקבוק משקה"מסר על ידי אאמו, כשסעתי לרבי

  : שאל, ר שולח המשקה"ואמרתי שאאמו, כשגשתי לרבי עם המשקה

  ?ווי הייסט דיין טאטע

  .ישראל יהודה בן לאה ביילא' ר: עיתי

  :אמר הרבי

  .לוין! אה

  : ושאל,  מאחוריובק שיש"ופה לאחד הרבים מארה, הרבי עיין בהכשר של הבקבוק

  ?יצט דאס'מ

  .יע: והרב השיב

  : שאל אותו הרבי

  ? איר יצט דאסאבער

  .יין: והרב השיב

  : אז פה אלי הרבי ואמר

  .איז האב קיין פאריבל יט

  .קום אהער עם זאג לחיים

  : ואמר, מזג לי מאחד הבקבוקים שאצלוו

  .זאלסט זיין א חסיד א ירא שמים א למדן

  : ואמר, הבקבוק הזהאת ומסר לי 

 .עם צו דיין פלאש .עם צוטייל די משקה

   ומירלמידי תורה ודעתפעילות עם ת  .קלא
  :ז כתבתי" תשכש"אד' בז

יוסף ' אחיו של הת(' בן איידל תחי'  שרגא שי]חור[ למדתי עם הבבר עליו לטובהויקרא הע' ק פר"במוצש
גם התחלתי . ק"ואו מקוים להמשיך כן בכל מוצש, גיטין, גמרא בפרק השולח) סעמיעלס' שלמה שי

  .רבות בזה מדי פעם בפעםואי מקוה לה. לדבר אתו אודות חסידות

                                             

שחוטא ועש , ומכל שכן מה שהוא בעל תורה... רותיו אלה אסור לו להרבות בתעיות בדו: שם תבאר 74
  .כי מחמת חלישות התעית לא יוכל לעסוק בה כראוי, בכפליים



     תלמידי תורה ודעת ומירעם פעילות – עבודת הקודש  

הייו , א"ר שליט"ק אדמו"בא הה להתוועדויות כ' ל הי"ה' בשבועות האחרוים כאשר יוסף שלמה שי
והייו , הולכים בזמן הפוי ביחד לבתי כסיות שבהם ישם בחורים שהוא מכיר מישיבת תורה ודעת

  .ל להבא"פלגה בהלהצלחה מו' ואבקש ברכתו הק. מדברים אתם בגלה ואודות חסידות

  :והרבי השיב לי

  .]ובות[ט] רות[ח על הבשו"ת

  .צ"אזכיר עה

  75?ת"חת

  :ז" תשכש"ח אד"שוב כתבתי בכ

סעמיעלס בא '  יוסף שלמה שי]חור[הב' שבהשבתות שהת, א"ר שליט"ק אדמו"כבר כתבתי לכ
 ,ורים שהוא מכיראו הולכים בזמן הפוי לבתי כסיות לדבר עם בח, א"ר שליט"ק אדמו"להתוועדויות כ

והיות . ומזמן לזמן מתרבים מהם בחורים שאי מכיר, כן המשכו גם אחר כך, בגלה ואודות חסידות
בם רואשתדל לק, האם כדאי שאלך גם אי לשם, 76שרוב מהבחורים האלו יהיו בקיץ במחה תורה ודעת

  .או שם עם שאר הבחורים שימצ כןוכמו, עד כמה שאוכל', שם לתורת החסידות ודרכי

  :הדגיש את המילים שבמכתביוהרבי 

  .כדאי שאלך גם אי לשם

  :והוסיף

  .צ"אזכיר עה

  .עם תוצאות טובות, והיה בהצלחה, הקיץחדשי הייתי שם במשך 

  :ימשם דיווחתי לרבכשחזרתי 

  . קצת איך עברו עלי השמוה שבועות ששהיתי שם ארשום,אחר שחזרתי ממחה תורה ודעת

 אלו שהולכים לשם בעיקר – בשביל הבטלים אחדו,  בשביל כל המחהחדא, שםשי בתי מדרשות היו 
  .אי הייתי שם בתור בטלן. בשביל ללמוד

ועם ',  עם בחורים שוים בגלה או אודות לימוד החסידות ודרכי– או עוה – מפעם לפעם הייתי מדבר
 חוזר איזה שיחה לפי חבורות לפעמים הייתי. ח או גלה כדלקמן"לי קביעות בלימוד דא' כמה מהם הי

 מאלו שהתחילו –יותר משלשים תו לי את הכתובת שלהם כדי שאשלח להם כל שבוע שיחה . בחורים
  ...בצירוף מכתב לכל אחד ואחד,  מהם כבר שלחתי היום20-ל, להדפיס לאחרוה מהלקוטי שיחות

ובית המדרש , שיבת תורה ודעת בי– לכמה שעות –האם כדאי שאבקר פעם בשבוע או בשבועיים , ולהבא
אבקש , ובאם כן. וללמוד שם חסידות עם אחדים מהם, כדי להחזיק קשר עם חבריי, עליון בספריגוואלי
  .ברכה להצלחה בזה

; ח"במשך שת תשכ, ועודלמעשה המשכתי לסוע כל שבוע לישיבת תורה ודעת אבל . איי זוכר אם קבלתי מעה
  :ןבסיוח כתבתי "ובקשר לקיץ תשכ

' זלמן שי' על ידי ועל ידי הת(ח האמרים בישיבת תורה ודעת "חשבתי להמשיך השיעורים בדא
ולהשאר שם עד , ולכן חשבתי לסוע בכל שבוע ביום חמישי, במחה תורה ודעת, בקיץ זה) לבקובסקי

  .עם כל קבוצה לפי דרגתה בלימוד חסידות, ובמשך זמן זה ללמוד שם עם כמה קבוצות, הלילה

  ? למרכז שליחותם כל זהוהאם אסע ע, הרי לא אוכל לסוע למרכז שליחות,  באם אסע שם כל שבועאבל

  :והרבי השיב

  ).מרכז(גם זה שליחות 

  .הודגשה מתוך מכתבי" מרכז"תיבת 

  :ואחר כך דיווחתי,  למחה תורה ודעתכן אמם סעתי כל שבוע

למדתי כל פעם עם כמה בחורים : רוותבמשך השבע פעמים שהייתי בקעמפ תורה ודעת בחודשיים האח
טאט פאר דע "מאה או מאה וחמישים טופסי : הבאתי להם על פי בקשתם בשביל לחלק בקעמפ, ח"דא
 "טאכס אד טעלס"שלש מאות טופסי , כעשר טופסי לקוטי שיחות שבועי לכל שבוע,  לכל שבוע"וויק

                                             

  .ת"שבוסף לכך אין צריך לשכוח על לימוד חת, כלומר 75
 .במחלקת ישיבת קיץ אשר בו 76



   תורה באהלי השגחה –עבודת הקודש   ר

 

הלכתי כמה פעמים עם כמה ,  מהשיחותכמעט כל פעם חזרתי לפי כמה מהבחורים קצת, מחדשים שוים
 .דברתי כמה פעמים עם בחורים בגלה, בחורים משם למבצע תפילין

*  

  ):אברהם פרידלד ובצלאל גוטליב' יחד עם התלמידים ר ( כתבתיח"טבת תשכ' בכ

 –י בישיבת מיר " הר–העכט להרב קלמוביץ ' העבר ביקש הרב אברהם שי' הריו מודיעים שביום ד
ואמר לו , ל"י ה"יגש בחור אחד להר' וביום ה. כי עד אז לא הרשו, יי הישיבהילמוד תיא בבשירשה ל

  .שאין זה אמת, ועה לו. אבל שמע שאסרו זה בהישיבה, שהוא לומד כל שבוע תיא בהישיבה

ושלא , שיהא זה התחלה טובה ללמוד עם הרבה בחורים, א"ר שליט"ק אדמו"והו מבקשים ברכת כ
  .יעות לזהיהיו מ

  :והרבי השיב

  .ל"צ לה"אזכיר עה

תמהר ותרבה הברכה בזה–ל בעצמם "והתמדתם בלימוד ה .  

  השגחה באהלי תורה  .קלב
  :א כתבתי"בסיון תשל

, הה במשך הקיץ דשה העברה סעתי למחה קיץ גן ישראל דמוטריאל כדי ללמוד עם המתמידים דשם
  .א גם השהוכן ביקשוי לב, ל"וכן להיות מדריך שלהם באש

היות והם (ובהמשך לזה ביקשוי גם הם ... במשך שה זו הייתי משגיח על השיה של פימית אהלי תורה 
  .ל"לבא כ (ה קיץחמעבירים את שלשת הכתות הגבוהות ללמוד במ

  .א איזו הצעה להקדים"ר שליט"ק אדמו" אשאל אם חוות דעת כןובכ

  :והרבי השיב

  .שם מצא כל השה

  .הציוןאזכיר על 

  .במחה גן ישראל,  קיץ אהלי תורהישיבתן סעתי לבהתאם לזה

*  

  :א"שוב שאלתי ביחידות אלול תשל

כפי הוראת (ובהמשך לזה הייתי ... במשך השה שעברה הייתי משגיח על השיה של פימיית אהלי תורה 
הם העבירו את  בימים האחרוים .במשך חדשי הקיץ מדריך במחה הקיץ שלהם) א"ר שליט"ק אדמו"כ

ז אמשיך "האם עכ. יותר זמן' ובמילא עבודת ההשגחה תהי, והגדילוהו פי כמה, פימייתם למקום חדש
  ? כפי בקשתם,שם

  :והרבי השיב לי

 דו לערסט דארטן יעצט וועט אויף דערוף סואואיז אויב די ההלה , וועגן השגחה אין אהלי תורה
 .ראת שמים אין די תלמידיםסט מצליח זיי אין אייפלאצן יאלאון ז, קעסטו ממשיך זיין, מסכים זיין



    לאגליא השליחות – עבודת הקודש  

  השליחות לאגליא  .קלג
  :כתבתי לרבי, ג"בתמוז תשל', להיות זוגתי תיכשסעתי לאירופה לפגישה עם המיועדת 

יעקב ' ושם יסודר הכל בבית דודי ר, או שאסע ללודון... בוגע איידלמן ', האופים בסידור העיים כו' ג
' חמן שי' וכלפי חוץ אמר שבאתי כדי לעזור לר, )ב תמוז"כשבועיים לאחר י(כשיבא לשם , ווגורקא' שי

  .סודאק בעבודתו

  :והדגיש את המילים, "וכלפי חוץ אמר שבאתי כדי"אלא שמחק את המילים , הרבי הדגיש הצעה זו

  .סודאק בעבודתו' חמן שי' שאסע ללודון לעזור לר

  :שאלתי, בהתאם להוראה זו

האם כדאי שאתעכב שם כמה ,  אודות מה שעלי לעשות בלודון–א "ר שליט"ק אדמו"ר למעה כבקש
  .וזה יכס בכלל שליחות המרכז, שבועות

  :והרבי השיב

  .ח"לברר בהמל

, באגליהובכוללים גדולות הביקרתי בישיבות ', בוסף לפגישות עם המיועדת להיות זוגתי תיו, באופן זה סעתי
ראשי , עם התלמידים, ד"תי לשוחח בלימוד ובעיי חביוהרב, גייטסעד וסאדערלאד, טערבלודון מאטשעס
  .הישיבות והרבים

  :דיווחתי על פרטי הסיעה האלו, עם חזרתי

 ... ביקרתי בהישיבה וכולל שתחת ההלת הרב פאדוא' ביום ה... ט תמוז "י', אור ליום ה' הגעתי לאגלי
עסטער 'סעתי למאצ' יום א... ל "שוב ביקרתי בשי מקומות ה' ביום ו... אחר כך ביקרתי בהמתיבתא 

ביקרתי שוב בהישיבה : 'יום ג... ביקרתי בהישיבה דשם , סעתי לסאדערלעד ... 'יום ב... בהישיבה ... 
אחר כך חזרתי ... בהכולל דשם ... ביקרתי בהישיבה , סעתי לגייטסהעדכך אחר ... בהכולל דשם .. .

  .וןללוד

  :והרבי השיב

  .ח" ות]קבל[ת

  

  

  התקבלותי לכולל  .קלד
,  אברכים לכולל20שברצוו לקבל , )335' ב ע"ג ח"ראה שיחות קודש תשל(ג דיבר הרבי שיחה "א תשל"מ' בכ

  .77שילמדו בהתמדה מיוחדת ויקבלו תשלום מוגדל

כתוב ל  לוייעץרב חדקוב האשר  ו,ל"שממליץ עבורי שאתאים למסגרת ה, ה מרוזוב כתב אז לרבי"הרב שלום ע
  .יק כתרומה להוספת תשלום זה'ומצרף צ. על כך לרבי

  :והשיב לו, "והוא שוקד ומעמיק בלימודו"הרבי הדגיש מתוך מכתבו את המילים 

  .כמובן, וכון שכתב

  ).?ז"הטעם ע? סכום ההוספה (קוקרטיתהצעה 

 .ידעתי מכל ההתכתבות הזאתולא . והתקבלתי כחבר בכולל מן המין, לזה המשך' לא הילמעשה 

                                             

  .והתוכית לא באה לפועל,  שהרבי דיבר אודותה חתים שיתאימו למסגרת זאת20 למעשה לא מצאו אז 77



   תורה כיוס –עבודת הקודש   רב

 

  כיוס תורה  .קלה
בושא גם זה יפעל לטוב כי , הרבה הרבי לדרוש שיהיו בשמחה) אחר מלחמת יום הכיפורים(ד "בימי הסכות תשל

  ):94' תורת מחם ע(שבה אמר בין השאר , דחג הסכות היתה התוועדות קצרה' ובליל ב, המלחמה

ובפרט בוגע תלמידי , "ישרים משמחי לב' די הפקו"עין השמחה שעשה על ידי לימוד התורה 
  .שהרי ביום טוב אין סדרים, שאין הכווה להקפדה על שמירת סדרי הישיבה', הישיבות כו

מדיות שוות המצאים כאן לחודש מכיוס תורה לתלמידי הישיבות , ד"מ סכות תשל"בחוה, בהתאם לזה ארגו
  :ס דיווחו על כךויאחרי הכו .ירא ואישפ' חמן שי' ת ר"יו הרההמארגים ה. החגים

כיוס תורה לתלמידי "סודר על ידי התמימים , א בחג הסוכות"ר שליט"ק אדמו"בהתאם לשיחת כ
' הכיוס התקיים ביום ב,  המצאים כאן–מתלמידי ישיבות תומכי תמימים שבמדיות שוות " הישיבות

  .א"ר שליט"ק אדמו"רש כבבית המד,  סוכות בשעה השמיית בערבל המועדדחו' ג

  : לוהשיב והרבי

  .]ה[ז] בר[ד] ל[ק צרפת ואוסטרליא ע"באה' וכון וטוב במאד מאד ובודאי יעוררו חבריהם שי

  :למחרת דיווחו

ואמר . אפרים וולף שיודיע להתמימים את ההוראה על דבר הכיוס תורה' ובקשו את ר, ק"טלפו לארה
 כן טלפו לצרפת .ד מתלמידי הישיבה"ובכפר חב, ד מהכולל"שיסתדר כיוס תורה בחלת הרב חב

   .והודעו להשלוחים על דבר זה', כן טלפו לאוסטרלי. ל"יסן עמעאוו שיודיע כ' ובקשו את ר

  : לוהשיב והרבי

  .]מש[מ] על[ח ובטח יתעיו הבפו"ות

*  

  :ודיווחו, בהמשך לזה ערכו כיוס תורה גם בחול המועד פסח

בבין ופרצת , 3:30 בשעה ,ל המועד פסחדחו' א', ח מהכיוס תורה שהתקיים ביום ב"מוסרים בזה דואו 
  ... קיגסטון עוו305

  .ש"וכמה מיים מא, מיים מישיבות שוות' כב ,מאות תלמידי ישיבותיו' או ג' השתתפו בהכיוס כב

  לפי החתוה  .קלו
  :כתבתי, ד"ד כסלו תשל"לפי החתוה בי

 8:00המטוס יוצא מכאן לערך בשעה (ד כסליו "אור לי, וישלח' ק פר"אסע מכאן במוצש, יתלפי התכ
  .ת בו ביום"בעזהי' והחתוה תהי, )לפי שעון צרפת,  בבוקר8:00ומגיע לצרפת לערך בשעה 

  :והרבי השיב

  .]לחת[ומוצ] ובה[ט] ה[ויהא בשע

  :עוד כתבתי

  .א בעין הזה"ר שליט"ק אדמו"ובה מככי עדיין לא קיבלו תש, הדירה עדיין לא שכרו

  :והרבי השיב

  .]לחת[מוצו] ובה[ט] ה[לשכרה בשע

 .צ"אזכיר עה

  תורה המשמחת לב  .קלז
  :השיב לי והרבי, שהמרא שחורה גברה עלי כתבתי לרבי. ו היו כמה פרטים שגרמו לי צער רב"בחורף תשל

] די[י] ל[פכא דילה לקדושה ע השייכות לזה ואתה]ור[א] רה[וידוע בתו(ירבה בחיות בלימוד התורה 
  .' המשמחת לב כו)]ה[ז

  .צ"אזכיר עה

ויש שגובר בו מרה שחורה בתולדתו תשתוקק פשו מאד אל " כותב רבו הזקן )ג, יט(תולדות ' א פר"בתו, כלומר
  .המרה שחורה תביא לחיות בלימוד התורה המשמחת לבהרי ש, "החכמה



     מוטריאלקיץ מחה – עבודת הקודש  

  מחה קיץ מוטריאל  .קלח
  :ו כתבתי"בסיון תשל

 ובשאר –לומר כמה שיעורים בחלק מהיום , קין ביקשי לבא למחה גן ישראל בקדה'מוצ' ב שי"ב שדהר
  .היום אלמד לעצמי

כי אשתי וסעת לשהות (לבד , )78 ריבלין–לאחר שאסדר הדפסת הערות (אי חושב לסוע לחודש הראשון 
  ).במחה קיץ בצרפת' עם הורי

  .וברכתו להצלחה, ל"א לכל ה"ר שליט"ק אדמו"ואשאל הסכמת כ

  :והרבי הדגיש מתוך מכתבי את המילים

  .וברכתו להצלחה, ל"א לכל ה"ר שליט"ק אדמו"הסכמת כ

  :והוסיף

 .צ"אזכיר עה

  אין אדם עושה דין לעצמו  .קלט
 ,הדבר הגיע לידיעת הרבי. א היה מקרה שאברך אחד לקח לעצמו איזה דברים ממשרד מסוים"בשלהי חורף תשמ

  .וועדותשהתרעם על כך בהת

 צדק אותו ד"עשל ק כתבתי לרבי"במוצש
  :השיב והרבי. כי הם שייכים אליו, אברך

 קראתי בשם ופשוט שזה לא) 1(
  . אין זה שייך אליו–' שלא גב וכו

)2 (ל "לפלא גדול שבכל מריבות ה
  ! אין זכר ששאלו רב–

] ל[ולפלא גדול עוד יותר שהוא וכ
יט , ל"ה ראה איז זייכ

ן שיש אפשרות כזו אייגעפאל
  !!בישראל

  ז"שיויי וסח במאמרי אדה  .קמ
ר האמצעי "ק אדמו"שבו כללים מאמרים מהחות של כ, ב"ב ח"ז תקס"ב דפס הספר מאמרי אדה"בתשרי תשמ
  :בקשר לשיויי הוסחאות שבהם העיר הרבי, "פתח דבר"כשהכיסו את ה. ר הזקן"מומ באד"ושל אחיו הר

 הוא מפי שאמרו ]זה[ב] צא[סחאות שישם בהמאמרים שבבוך זה וכיו ששיוי דהו]ומר[ל] ש[שי
  .בזמים שוים בוסחא שוה

  :כתבתי על כך

 ששיוי ש לומרשי "ר הזקן"מוא על דבר מאמרי אד"ר שליט"ק אדמו"ראיתי מה שכתב היום כ
ועדיין ". והב הוא מפי שאמרו בזמים שוים בוסחא ש"דהוסאות שישם בהמאמרים שבבוך זה וכיו

  :לא תבררה הכווה

ר האמצעי והשי של אחיו "ק אדמו"אחד של כ (ב יד קודשכתף וגשיהם , הרי מדובר כאן בשי ביכלאך
ואם כן בודאי כתבו באותה שה לאחר אמירת המאמר באותה , השה  על סדר–) ר הזקן"מומ באד"הר
  . ישם השיויים בייהםומכל מקום, פעם

ה"ח"תקס; ז"תקס; ד"תקס; ג"תקס; ב"תקס: יםל הוא בהש.  
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   הבית קיית –עבודת הקודש   רד

 

  :השיב והרבי

 שכללא אמרתי 
  .השיוים זוהי סיבתם

 מאמרים ]מה[וכ] מה[כ
, בחזרה(חזרו עליהם 

ק "או בהמשך הש
] ל[ ע–ט עצמו "והיו
ט " תורת הבעש]רך[ד

] ד[חזרה עו' שהא
] צא[ ועוד כיו)עם[הפ
  .]זה[ב

" סדר תורה"להעיר ש
 פעמים 'דהוא אמר 

  .ו העיןאות

   

  קיית הבית  .קמא
. והיו כמה ספקות בכדאיות הקיה, א הוצע לי בית לקיה"בשלהי קיץ תשמ

  :השיב לי והרבי, שאלתי

י אה' ש שי"כעצת רבדהשכו.  

  :השיב הרבי', כשכתבתי את דבריהם וכו

בכלל[ל "עפכה[ות את הבית הל " כדאי לק] ים–בפרטיתייעץ בידידים מבי [.  

  :ובשרתי על כך, וכות קיתי את הביתבחול המועד ס

  . איסטערן פארקוואי737ת סיימו היום קיית הבית "שבעזהי, הי בזה להודיע בשמחה

  .21,000$-ה כ"ושאר חוב בס$ 12,000ה "שלמתי היום בס

  :וכתב,  דולר21שלח לי  הרבי

ר "ח אדמו"ק מו" כמקרות ]זה[ב] רף[מצו
ל"להצלחה בה.  

 דולר אחד לכל אלף דולר –כום והייו שהשתתף בס
  .של המשכתא

*  

  :וכתבתי, וכולו יצאו בשלום,  הדליקה אשה שחורה את הבית,ביום שכסו

שוד חקול ' באמצע הלילה שמעה אשתי תי. אתמול בערב עברתי עם המשפחה לבית החדש שקיתי
לקחו את הילדים . עשןוהרחתי , והעירה אותי, )דירה של השחורה שהכרחתי לצאת(בקומה התחתוה 

  .והבית שרף בחלקו, והסבתא ויצאו כולו בשלום

ותקותיו ', המשפחה עתה בבית אחותי תי
  .שבימים הקרובים יתוקן הבית וחזור עליו

 לכל א"ר שליט"ק אדמו"ואבקש ברכת כ
ל"ה.  

  :כתב והרבי

] טובה[ ל]ל[ מז]קום משה[ מ]שה[ויהא מ
  .ולברכה

ושי עליון המפורסם ויקויים בהם מאמר קד
  .ויבשרו טוב בטוב הראה והגלה

  :אגרת עג, ר הצמח צדק"והוא האמור באגרות אדמו



     החיזקו ש"ע כד – עבודת הקודש  

שמעתי מפי קדושי , ל"וז, ש ששרף ביתו ורכושו"אשר כתב לאיש אחד מא, ע"ר "ק כאאזמו"מכי
דושות יען כי השתלשלות מדות עליוות הק, עליון על מרגלי בפומא דאישי שאחר השריפה מתעשרין

  .לזאת אחד מדת הדין בשריפה מתעוררת מדת הרחמים, חסד דין רחמים, וסדרן כך

  :השיב והרבי, מ כתבתי שוב שיש לי קשיים מהשחורה הגרה אצלי עדיין" תשדתמוז' דב

  .)לאחר שתעתיק( באם תעתיק –יציע לה ממון 

  ש זקו החי"כד ע  .קמב
למחרת . קי המהגים בזה בין ספרדים לאשכזיםחילותבארו  )ג"התוועדויות סמ(ג "מקץ תשמ' בשיחת פ
  :כתבתי

שולד בחיי אבי ,  ברוך שיאור–א "ר שליט"ק אדמו"האם יש לקשר לזה את קריאת שמו של זקו של כ
  ? לאחר הסתלקות אבי אביו–או אפשר וסף לו השם ברוך מחמת חולי ; ר ברוך שלום"אביו מוהר

  :השיב והרבי

  .לא שמעתי בזה

] לא[מעורר שק' והי,  בחוג זהביותר' ידתמ' מלתי
  .'וכו] ריא[וט

שמו רק שיאור זלמן ' כי אפשר שבתחלה הי, שוב העירוי
אלא שבשעה שהשתדך לבתו של הרב שיאור , שיאורסאהן
שמו כשם חותו ' הה מחמת הזהירות שלא יהי, זלמן חייקין

" ברוך"הוסיף לעצמו שם , )ג- ב, ד צמח צדק ריג"ראה פס(
, "זלמן"והשמיט שם , )ט"ם זקו שפטר בשת תרככש(

  .קסט' ע" ד ברוסיא הצארית"תולדות חב"וכן בארתי ב". ברוך שיאור"וקרא בשם 

  ק שאצל הסוחרים"כתי  .קמג
הם , ודע הדבר לסוחרי העתיקות, 79קודש מספריית ווארשא-יד-ד להוציא את אוסף הכתבי" חבהלפי שהספיק

, ק בחרים" משם כמאה כתישיחדו את שומרי הפתח והבריחו
  .זה שים רבות, שאותם מוכרים במחירי עתק

-ה החלטתי לכתוב מאמר מיוחד בשבועון כפר"בשלהי שבט תשמ
, ש לא לשלם עבורם סכומים מוגזמים"בו הזהרתי את א, ד"חב

  .שלא להביא בזה לידי הפקעת שערים

  :וכתבתי ,לפי שמסרתי את המאמר לדפוס מסרתי העתק לרבי

שבדעתי לשלוח , בעין הכתבים,  העתק מאמררף בזהמצו
  ".ד"כפר חב"על מת לפרסם ב

  :והרבי השיב

] ב"ר מוהרש"מו[ק אד" כ]תב[ ממכ]ה[ז] ן[ השייך לדו)אבל בהדגשה, במקום המתאים(כדאי להוסיף 
" י יודע אם העתיקם באג[ )שבקופיר(עאור[ל] ציא[ שהו]ודש[הק] רות[אי[.  

  :בה כותב בין השאר, ע"ב "ר מוהרש"קודש אדמו- שבאגרותוהכווה לאגרת לט 

 כל הון דעלמא לא ,ה יקהזופלאתי מאד על כבודו אם על הדרך ה... לפי הראה שלם עבורו סך רב 
ק אשר הוא חיות פשי "וכבודו יודע כמה יקר אצלי כי. 'העיקרי' וגם לא יאסוף את הדברי, יספיק לו

  .הגבלה צריך להיות בכל מקוםומ, ממש

  .22' ה עמ"אדר תשמ'  לו181גליון " ד"כפר חב"המאמר עם ההוספה דפסו ב

                                             

 .25ששארו בווארשא בעת מלחמת העולם השית  79



   תורה משה 'לס מקומות מראי –עבודת הקודש   רו

 

  משה תורה' מראי מקומות לס  .קמד
, יחד עם קוטרס המילואים,  צטויתי לשלחו,הרביהוראת  על פי ,כשיצא הספר לאור

והכסתי את מכתבם , כשקבלתי אישור מהספריות שקיבלו את הספר. לכמה ספריות
  :השיב, )ה"מח תש"תחלת מ(

  .ח"ראיתי ות

  .להחזיר

  .ל גם למפרעד משה לעהמן הידוע" ה)בשמי(כדאי שישלח 

 

  תשובה לגאון הרוגוטשובי בעילום שם  .קמה
אל הגאון  שכתב הרבי, ק" מתשובה כתיתצלום צירקיד' יהושע שלמה שי' ת ר"ז מסר לי הרה"בקיץ תשמ
  .ה"בשת תרפ, מרוגוטשוב

  .והכתובת שלו בדיפרופטרובסק', גורארי.  מ של בן עירושמואת  חתם הרבי ,במקום לחתום את שמו, אמם

, היא מאד התעיה בזה. כך אם ידועה לה הסיבה ל,שאלתי אצל הרביתולכן  , הרביצללא העזתי לשאול על כך א
 כך צלתי ואמרתי שעד כדיהת. )והרבית היתה בבית, היה אז במשרדו הרבי(ואמרה שתצלצל מיד לרבי ותשאל 

  .היא בשלהאבל . לא חשבתי

  .ראה לו את התשובה יראהוכשאַ ,  הפרטים שהרבי אמר שאיו זוכר,כעבור רבע שעה היא מצלצלת לי ואומרת

  :וכתבתי, תצלוםהכסתי מיד את ה

בחתימת וכתובת , ה"א אל הגאון מרוגוטשוב משת תרפ"ר שליט"ק אדמו"ת כתי" צילום שורף בזהמצו
  .'גורארי. מ

או שהוא כדי , אם הוא כדי להעלים מעין הצזורה, ר אצלו טעם העלמת השם והכתובתלא תבר
  .להעלים מבי הבית את דבר ההתכתבות עם הגאון מרוגוטשוב

האם שמרו ; א אל הגאון מרוגוטשוב"ר שליט"ק אדמו"ת וספות מכ"א דפסו שתי שו"ק ח"באג
  ?א אל הרוגוטשובער"ר שליט"ק אדמו"ת כ"האם שמרו העתקות שאר שו? תשובות הרוגוטשובער

  :הדגיש את האפשרות הראשוה הרבי

  .כדי להעלים מעין הצזורה

כדי להעלים "ועל האפשרות השיה 
  :כתב" מבי הבית

 – כללאין לזה שחר ? !
  .כפשוט

  :ועל השאלה השיה השיב

  .לחפש בארכיון

יות שכתב הגאון כמה גלובבית הרבי  מצאו, תמוז'  אמם אחרי ג.לא מצאו כלום, ספריהבארכיון שב
  .קט; קד; חוברות לג" רשימות"ודפסו ב,  הועתקו על ידי הרבי ברשימותיו גםהם. הרוגוטשובי לרבי

  חלק ולא קטע  .קמו
  ...".קטע משיחת "לא אהב כשכותבים  הרבי

הוצרכתי לפרסם חלק משיחת , ח"בחורף תשמ
בכותרת . )קו לעיל פרק כד(טבת ' ה ,פ ויגש"ש

, פ ויגש"קטע משיחת ש. ד"בס"הרשימה כתבתי 
  :ל זהכתב ע והרבי". ח"תשמ'טבת ה' ה

  .'תיכף בתיבה השי

  :ותיקן

  .)משיחת (חלק



    התמימים אגודת – עבודת הקודש  

  

  אגודת התמימים  .קמז
  : כתבתי"ח כסלו תש"באדר

אגודת "חברי  ובו רשימת ,דף מודפס אחד לספריה אתמול הביא
ברשימה .  צילומורף בזהומצו. ר"ד טבת עת"מיום י" התמימים

  .א"ר שליט"ק אדמו"הזאת מופיעים גם אביו ודודיו של כ

  :השיב והרבי

  .ח"ראיתי ות

  

  מכתבים אלי  .קמח
או על גליון המכתב , על גבי עלה בודד, היו באות ההוראות אלי בכתב, במשך כל התקופה הזאת שעבדתי בספריה

וברוב הפעמים הרשה לי , העתיק את המעה ולהחזיר המקורלפעמים הורשיתי על ידי המזכיר ל (שכתבתי לרבי
  ).לקחת את המקור בכתב יד קודש

שולח במכתב ' הי, בר מצוה וחתוה, תספורת, לידה, שברכותיו של הרבי לרגל שמחות במשפחה', אמם הוהג הי
  .אמותיו'  גם לאלו ששהו בד–מיוחד 

  .משך השיםיבוא כאן תצלום המכתבים אלי ב, להשלמת תוכן הספר

  .80ואחר כך עבור למכתבים שקבלתי, בילדותי, ל עבורי"ר ז" אאמו שקיבליםתחיל עם המכתב
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   אלי מכתבים –עבודת הקודש   רח

 
  

  

  



    אלי מכתבים – עבודת הקודש  

  

  

  

  

 

  

  

  

  


