
משמחת הנישואין של

שמואל ויהודית שרה גיטל

קאסאוויץ

ב"תשע, ב סיון"יום שלישי כ



ה"ב

פתח דבר
  צאצאינו כלולות ליום והגיענו וקימנו שהחינו ת"להשי ה'והודי בשבח
  ידידנו ,משפחתינו בני לכל לב מקרב תודה בזאת אנו מביעים ,היקרים
 במזל הזוג את ולברך בשמחתנו עמנו להשתתף ובאו טרחו אשר על ומכרנו
 כגמולכם לכם נשיב בשמחתכם ה"ובעז וברוח בגשם מאושרים ובחיים טוב
.הטוב
 ומזכרת כתשורה בשמחה חלק הנוטלים לכל להגיש אנו שמחים בזאת
 המשפחה אבות בין הקשר אודות וסקירה אגרות העתקי הכוללת זו חוברת
.ומעריצים ידידים בתור והן חסידים בתור הן רבינו עם

 רבינו בין הקשרים מערכת מתוך לידינו שבא 'א מכתב)א :נכללו בחוברת
  ביקור בעת ר"אדמו ק"כ ד"ר )ב . ל"זצ מלעלוב מרדכי משה רבי ר"והאדמו

  ישראל צבי דוד רבי ח"הגה הכלה של סבה אחי מלעלוב ר"האדמו בני
 משפחת בין הקשר אודות סיפורים לקט)ג .אביהם בשליחות ה"ע בידרמן
 ח"הרה הכלה סב לרופא ר"אדמו ק"כ מכתב )ד .רבינו עם לעלוב רי"אדמו

  אודות שהתפרסמה משיח מבית כתבה )ה .ל"הנ סבה אודות פרשן אברהם
  ששון שמן' מספר העתק )ו .לרבינו שלו והקשר פרשן אברהם 'ר ח"הרה

משיח בבית שנתפרסם כפי לאנגלית בתרגום מחבריך
  ובחוצות יהודה בהרי ישמע שבמהרה שמיא מן רעווא שיהא בתפילה
  המשיח מלך בהתגלות ותומים אורים בשוב שמחה וקול ששון קול ירושלים
.אמן בימינו במהרה

With gratitude to Hashem who brought us to this joyous
occasion, we would like to thank all the family and friends who
came to participate in our Simcha and with G-d’s help we will
reciprocate at your Simchas.
As a memento of this joyous time we are pleased to offer this
collection of letters, talks and stories about our grandparents
close connection to the Rebbe, both as chasidim, friends and
admirers.
May we merits soon enough to celebrate the ultimate Joyous
event with the  arrival of Moshiach speedily in our days, Amen.

בלעסאפסקי–משפחות  קסוביץ 

Families Kasowitz - Blesofsky
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שמואל ויהודית קאסאוויץ–שמחת הנישואין 

A rare written expression of the close connection between the 
Rebbe and the great grandfather of the Kallo, R’ Moshe 
Mordechai biderman Rebbe of Lelov

 ק"כ בין שליחים י"ע מסרים חלופי התקיימו השנים במשך
 מלעלוב בידרמן מרדכי משה רבי הכלה של זקנה ואבי ר"אדמו
 ר"אדמו ק"מכ שנמצאה נדירה ברכה אגרת העתק להלן .ל"זצ

מלעלוב להרבי
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ב"תשע'ב סיון ה"כ, יום שלישי פרשת שלח

שמעון  ' צ ר"רשימת דברים מביקור דודי הכלה הרה
אבי זקנה של הכלה  , אלתר בשליחות אביהם' ור

ר ביום  "ק אדמו"מ מלעלוב  בהיכל כ"ר הרמ"האדמו
ה"תשמ'ד מרחשוון ה"כ
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  שמן"ב פורסמו חלקם( רבינו עם לעלוב רי"אדמו בין הקשר על סיפורים
).מדויקת ר יות בגירסא  פה הובאו אך "מחבריך ששון

  בישיבת זהר יעקב 'ר ת"הרה למד א"תשי בשנת בערך                   .א
 מלעלוב מ"הרמ ר"האדמו של בנו בידרמן אלטר 'ר גם למד שם .נובהרדוק

  בהתפעלות ,לישיבה נכנס אחד יום )ברק בני מלעלוב ר"אדמו צ"הרה לימים(
  על   )כלל כדרכו שלא( גדולים בשבחים עתה דיבר שאביו וסיפר גדולה
 וועט( יהפוך זו ר"אדמו :עליו ואמר ב"בארה שהכתירו חדש ר"אדמו

 את שיביא עד ישקוט ולא ינוח לא והוא היהודי העולם כל )איבערקערן
.לעולם הגאולה

  תמימים תומכי לישיבת כשהגיע ורק מדובר מי אודות ידעו לא בשעתו(
.)הנשיאות את ר"אדמו ק"כ קיבל תקופה שבאותה לו נתברר

 את הציג ז"תשל בשנת בגין מנחם מר מ"רה של ביקורו בעת                   .ב
 ר"אדמו ק"כ ואמר .לעלוב חסיד שהוא באמרו קדישאי יחיאל מר מזכירו

."ישראל אהבת" :)בחיוך(
:הדולרים בחלוקת פעמים כמה 'הי זה מעין                   .ג

 ר"האדמו יק'הורונצ הרב את הציג ג"הריל א"תנש או נ"תש בשנת
 יאריך :ר"אדמו ק"כ וענה מלעלוב ר"האדמו נכד גם שהוא באמרו   מראדושיץ

  מסתמא .ומצוותיה תורה עניני בכל חיל אל מחיל גיין און ממלכתו על ימים
 א געהאט און ישראל אהבת פון ענין אין מצוין איז לעלוב אז דאך איר ווייסט
  איצטער ביז גוט ווי ,ביישפיל לעבעדיקע א ווייזן דא איר וועט ,בזה נאמען
.לבב וטוב שמחה ומתוך ככה פעמים כמה זיין זאל
  ,יאר זיבן סקולס פרייע פארשידענע אין טאקע טוען מיר :מרדושיץ ר"אדמו
 וכנראה( יונגעלייט מיר שיקן סקולן צענדליקע די אין אביב תל אין בעיקר
)ברכה עוד ביקש

  סקולס פרומע די אין דא שיקן דארף'מ .טובות בשורות אמן :ר"אדמו ק"כ
  .דערציילן ניט אייך דארף איך .אויכעט דא מען דארף ישראל אהבת .אויכעט
.טובות בשורות זיין זאל .הצלחה

 ואמר ר"אדמו ק"לכ מלעלוב ר"האדמו תמונת אחד הביא ב"תשנ טבת 'בט
 "שלו ישראל באהבת ידוע היה מללוב הרבי 'לב-לו' איז לעלוב" ר"אדמו ק"כ
 אברהם 'ר החזן כשבא זה ומעין .)המדויקות המלים ולא התוכן כמובן(

.פעמים כמה ועוד אלברכט

שמואל ויהודית קאסאוויץ–שמחת הנישואין 
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  ,לווינה הרבי שליח כיום( בידרמן יצחק יעקב הרב שהה ט"תשל בשנת .ד
 דיבר ,בטבריה ביקור במהלך תקופה שבאותה וסיפר .סביו אצל )אוסטריה

 ר"אדמו הנהגות בפרטי רבות והתענין ר"אדמו ק"כ אודות בהפלאה רבות
  שצריך ענה ,אתו יצחק יעקב 'ר שדיבר   נושא בכל מאז .שלו 'ה ובעבודת
  .מליובאוויטש הרבי את לשאול
 עלתה בווינה ר"אדמו ק"כ בשליחות יצחק יעקב 'ר היה כשכבר ו"תשמ בשנת
  ,לסבו זו הצעה הזכיר המשפחה מחברי 'א .מינכן העיר רבנות שיקבל הצעה
  עם וואלט'ס( שם טוב לו להיות שיכל וענה בעומק חשב מלעלוב ר"האדמו
  לאחרי .מליובאוויטש הרבי להוראות לציית העיקר אך )דארט גוט זיין געקענט

  בתשורת הרבי ותשובת ההצעה פרטי( לכך הסכים לא שהרבי נודע אכן זה
.)א"תשע טבת א"כ - דייטש בידרמן משפחת

  ללמוד כבר יכול 'הי וכשלא ם"המ שנות בתחילת ל"ר חלה מלעלוב ר"האדמו .ה
  כשהיו אך .לשמוע שיוכל ודרשנים רבנים של קלטות לו העבירו ,מספרים
  עד .וכדומה "שטעכט'ס ,איי" :מכאבים צועק היה הקלטות את משמיעים
  אותו כשביקר .!"אה" :בנחת וענה ר"אדמו ק"כ של ניגונים קלטת לו שהביאו

  בניגונים ששומע ר"אדמו ק"לכ למסור ממנו ביקש בידרמן יצחק יעקב הרב נכדו
 והודה זה על ענה הרבי .פעמים כמה זו בקשה על וחזר ודביקות אמת שמחה

 אהבת של המשולשת ממלכתו על ימים שיאריך וברכו שלום הפריסת על
). לרושם ידוע לא המענה המדויק לשון( .'ה ואהבת התורה   אהבת ישראל

  מ"הרמ ק"כ אביו את שכשאלו ישראל צבי דוד הרב הכלה סב סיפר זה מעין .ו
  לנסוע חייבים מליובאוויטש הרבי שאל ענה ואביו הרבי אל לנסוע כדאי באם

  אהבת לראות אפשר ששם והוסיף )פארן מען מוז(
 מתוך מדברת וששכינה לגמרי הטבע מדרך למעלה הנהגה ,יהודי לכל ישראל
            .גרונו

  נכנס ישראל צבי דוד הרב הכלה וסב ל"ר חלתה המשפחה מחברי אחת .ז
  בירכו ר"האדמו אביו .ש"לרפו ברכה ממנו וביקש מלעלוב מ"רמ ר"האדמו לאביו
  שיהיו ברכה ביקש רצון עת הוא שעתה בראותו .לגוי מחלתה שהעביר ואמר
 ר"לאדמו לילך צריך זה עבור :ר"האדמו ונענה .ילדים עוד זו לאשה

 נפקדה מה זמן ולאחר ר"אדמו ק"מכ ברכה ביקש אכן ל"הנ .מליובאוויטש
         .האשה

 ר"אדמו ק"לכ שימסרו מבקש מלעלוב ר"האדמו 'הי פעמים כ"כו בכלל .ח
  ,)מלעלוב ר"האדמו של( שלמה מטתו ר"אדמו ק"כ שבזכות זה על טובה שמכיר

  לאבינו צאצאיו את קירב ר"אדמו ק"שכ :ברור יותר שאמר כ"כו בזכרון - 
.שבשמים

ב"תשע'ב סיון ה"כ, יום שלישי פרשת שלח
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  ק"לכ נכנס שאז( ה"בתשמ נסיעתו שלפני אלתר 'ר צ"הרה בנו סיפר כן
  ,ומתפרסם מוקלט הכל ד"שבחב שאמרו אף כן למסור מהם ביקש )ר"אדמו
  שיצא אחרי זה את מסרו דבר של בסופו( שימסרו רוצה זאת בכל אדרבה ואמר
.)הקהל

                  
  אודות   מלעלוב מ"הרמ ר"אדמו   דיבר הסתלקותו לפני קצרה תקופה .ח
 היה לעלוב-  "לעלוב איז ער ,עהרליך איז ער,אמת איז ער" ואמר ר"קאדמו"כ

 צוואה בתור אלו מלים שראו מהמשפחה כמה היו(.לאמת נרדפת מלה אצלו
.)ההנהגה המשך אודות

  ר"אדמו ק"כ נגד בחוצפה ברק מבני ידוע ישיבה ראש כשדיבר                  .ט
  והוכיח ל"הנ אל מלעלוב ר"האדמו נכנס )בעומר ג"ל לתהלוכות בנוגע כמדומה(

.שבענקים ענק נגד לדבר כמותו עלוב שמעיז זה על בתוקף אותו
  ,ר"אדמו ק"כ שלוחי י"ע בתשובה שחזרה בחורה איזו היתה                     .י

  הגון שידוך לה שמציעים שהיות :אותו ושאלה מלעלוב ר"להאדמו שנכנסה
 לה מפריע וזה .בביתו הרבי של תמונתו רוצה שאינו אמר המדובר אך בעיניה
 זה כי לשידוך תסכים שלא :מלעלוב ר"האדמו וענה .ד"חב י"ע שנתקרבה מפני
  שיחותיו שילמוד לו תאמר אז ,לו דואגת ושאם .שמים ביראת לו שחסר סימן
.שמים ליראת סגולה בתור ד"מחב הרבי של
  חשון 'ז נפטר( ישראל צבי דוד הרב הכלה סב של ימיו בסוף                .יא

 עליהם קיבל כן אם אלא רפואיים טיפולים לקבל וסירב ,ל"ר נחלה ,)ד"תשנ
.הטיפולים את קיבל ההסכמה שקיבל אחר ורק .ר"אדמו ק"כ הסכמת

  מלעלוב ר"אדמו לימים( שלמה אברהם 'ר צ"הרה הגדול בנו             .יב
  .ר"אדמו ק"כ אצל מעריב- מנחה לתפילות פעמים הרבה מגיע 'הי )בירושלים

 אחד לגביר לעזור רצה ,ה"בתשמ ליחידות אחיו שנכנסו לאחרי חדשים כמה
  שאחיו שכמו הכלה אבי לו הציע ,ליחידות ליכנס וללעלוב לליובאויטש שתרם
  זו ובהזדמנות מלעלוב ר"האדמו בן בתור ליכנס הוא גם יוכל כך ליחידות נכנסו
  אותו שאל הכלה אבי .רצה לא ש"הרא אך לו לעזור שרוצה זה יצרף
  בטל ל"צ ליחידות ליכנס :וענה )'וכו מנגד שאינו בידעו( לכך הסיבה   את

 רוצה אינני לאבי הוא שלי והביטול היות .זמן בזבוז זהו הרי אחרת ,בתחלית
.ר"אדמו ק"כ של זמנו לבזבז
  לבקר כשהגיע )ז"בתשמ אביו הסתלקות אחרי שנים כמה( א"תנש בשנת שוב
  ימים יאריך :הרבי לו ואמר ,עומדים שהאורחים במקום העמידוהו ,ר"אדמו ק"כ
.)כלל רגילה בלתי הוספה( .אחריו וזרעו הוא ממלכתו על

  בו יבחין שלא במקום לעמוד ביקש אך פעם עוד770ל לחזור ביקש למחרת
!הרבי של זמנו לבזבז רוצה אינני :באמרו ,הרבי
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אברהם פרשן אבי  ' ח ר"ר לרופא על שעזר להרה"ק אדמו"להלן מכתב בו מודה כ
זקנה של הכלה

ב"תשע'ב סיון ה"כ, יום שלישי פרשת שלח

The Rebbe thanking Dr. Adelman for caring for‘our mutual friend’ 
Kalloh’s great grandfather R’ Avrohom Parshan.
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אודות אבי זקנה של הכלה   381גליון כתבה מבית משיח -  פרשן החסד
  חסד בעל ,גדול עשיר ,פיקח ,מופלג חכם תלמיד ,פעלים רב חסיד היה הוא
  שהתקרב מאז .השורה מן פשוט איש מעצמו החזיק ,הכל ומעל – עצום

  רבות שליחויות ביצע הרבי ובשם ,מהרבי מיוחד ליחס זכה לליובאויטש
ה"ע פרשן אברהם הרב של לדמותו •וחשאיות

דוב לבנון: מאת
בארץ ישראל

  'לודז בעיר ע"תר בתמוז ד"כ ביום נולד )פרשנובסקי( פרשן אברהם הרב
  מרת ולאמו ,סוכטשוב חסידי מנכבדי שהיה ,דוד החסיד הרב לאביו ,שבפולין
.בריינדל מיכלא
  לאחר שבועות שישה .אביב תל במרכז והתיישב ארצה עלה נישואיו לאחר
  דוב :יתומים עוללים שני אחריה בהותירה רעייתו עליו נפטרה ,בתו לידת

  וחינך גידל פרשן הרב .)יורק ניו ,בקווינס כיום( אסתר ובתו )ח"בתשנ נפטר(
  למרת בשנית נישא שנים שלוש כעבור .רבה במסירות הקטנים ילדיו שני את

  עבר נישואיו לאחר .בירושלים המיוחסות המשפחות לאחת בת ,פרוינד ברכה
  אלישבע :נוספים ילדים שני נולדו השנייה מרעייתו .בירושלים להתגורר

.)טורונטו( ויוסף )ישראל בארץ כיום(
  .ישראל ארץ מייסורי רב בסבל עליו עברו הקודש בארץ הראשונות שנותיו
.בהן האירה רבה שחכמה פניו על שפוכה תמיד היתה צהלתו זאת למרות
  אברהם הרב המקורי שמו( טוב כי אליהו הרב הקים ט"תרצ בשנת

  תנועת את אייזנברג שלמה והרב טרגר אברהם הרב עם יחד )מקטובסקי
  של פטירתו לאחר .)ישראל אגודת פועלי( י"פאג שנקראה החרדית הפועלים

  אז מיני .ה"ע פרשן אברהם הרב התנועה לראשות הצטרף ,אייזנברג הרב
."'אברהמים'ה שלושת" העם בפי י"פאג ראשי נקראו
  היתה .מגורים שכונות בבניית בעיקר התמקדה פרשן הרב של פעילותו אולם

  נמכרו כשהדירות ,לחרדים מיוחדת שכונה שנבנתה הראשונה הפעם זו
.הכספיות ליכולות בהתאם ,ביותר מוזלים במחירים
  קדשי למען חבריו עם יחד פרשן הרב נלחם ,י"בפאג פעילותו במסגרת
  עמד פרשן הרב ,החסידויות מראשי כמה עם הדעות חילוקי אף על .ישראל
  ם"האדמורי זקני עם וביניהם ,הקודש בארץ התורה גדולי כל עם קרוב בקשר

  בקשר עמד כן כמו .מאוד שקירבוהו רוזין בית רי"ואדמו גור ,בעלז ,מלעלוב
.ירושלים רבני וגדולי מטשעבין הגאון עם טוב
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  סוג מכל אורחים בביתו אירח הוא .באורחים מלא תמיד היה בירושלים ביתו
  כמו ,בבית אצלו מצאו רבים נזקקים .בציציותיהם לבדוק מבלי מקום ומכל
  שהגיע מבעלזא רוקח אהרון רבי ר"האדמו גם בהם ,שונים רים"אדמו גם

  הרב בעוד ,ימים שבוע במשך פרשן משפחת בבית והתגורר הקודש לארץ
.ומלוויו ר"האדמו של מחסורו לכל דואג פרשן
  ,הטיסה במהלך .לקנדה ישראל מארץ טס פרשן הרב כאשר ו"תש בשנת

  את לתקן הצליח לא הטייס .במטוס תקלה חלה ,אירופה מעל היה כשהמטוס
  מלבד במקום נהרגו הנוסעים כל .הקרקע על התרסק והמטוס ,התקלה
  במרכז אושפז הוא .ברגלו שנפצע פרשן הרב וביניהם ,בחיים שנותרו שלושה
  מכן לאחר רבות שנים עוד .חודשים שלושה במשך שבגרמניה במינכן רפואי
.מהפציעה סבל

  באותם .המופלאה הצלתו על עולם לבורא תודתו להביע רצה ארצה כשחזר
  .רעב מחרפת סובלים מלעלוב מרדכי משה רבי הצדיק בבית כי לו נודע ימים
  כסף סכומי להם העניק מאז .ר"האדמו במשפחת לתמוך אפוא החליט הוא

  לבין בינו מיוחד קשר נוצר בבד בד .ברווח לחיות החלה והמשפחה גדולים
.ר"האדמו בן עם בתו נישאה ולימים ,ר"האדמו
יהודים למען נפש מסירות

  ירושלים על המצור בעת .הזולת למען נפש מסירות של יהודי היה פרשן הרב
  .התנורים להדלקת ונפט במזון חמור מחסור שרר ,השחרור מלחמת בתקופת
  החיילים .בנפש עלו ,השפלה מערי וציוד מזון להבריח מהניסיונות רבים

  וביחד ,נרתע לא פרשן הרב .לירושלים להתגנב שניסו ברכבים ירו הערבים
  וכן ,בסיסיים מזון מוצרי והבריח עקלקלות בדרכים נסע נוספים יהודים עם
  גילו ערביים שחיילים לאחר ,בסכנה חייו היו אחת פעם .ונפט תרופות גם
  לדעת נוכחו לירושלים כשהגיעו רק אך .לעברו וירו נסע בו יפ'הג את

.בהם פגעו לא 'ה שבעזר מכדורים מנוקבת היתה שהשריונית
  דב הסעד שר לסגן מונה ,גוריון בן בראשות החירום ממשלת שהוקמה לאחר
  .וחלשים לנזקקים עזרתו את שידעו כיון ,ירושלים למחוז ואחראי יוסף

.ישראל בארץ כלליות בחירות שנערכו עד קצר זמן כיהן זה בתפקיד
בליובאוויטש האור בצל
  עסקיו את ריכז זו בעיר .טורונטו בעיר והשתקע לקנדה היגר ד"תשי בשנת
.רבה הצלחה ראה בהם
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  בבתיהם עבר ימים באותם .רוחני דרך מורה לו לחפש החל לקנדה הגיעו עם
  לחצרות הגיע הוא .וקנדה הברית בארצות שהתגוררו רבים ישראל גדולי של

.בראשה והעומד החסידות מהות על מקרוב לתהות וביקש ם"האדמורי
  השתתף ,חיינו בבית השבת במשך שהה הוא .770 - ל גם הגיע לבסוף

  הבין שבת באותה כי יסביר לימים .מקומו את מצא כי והבין ,בהתוועדות
  טובות או כבוד מחפש ולא ,כולה היהדות למען ובתמים באמת פועל שהרבי
.וכדומה ואישיות רגעיות
 חסידות ספרי מהרבי קיבל הוא .מהרבי עידוד בהרבה לוותה ד"לחב דרכו
  אליו מטלפן היה ,חודקוב אייזיק מרדכי חיים הרב ,הרבי של ומזכירו ,שונים
  בספרי גדול בקי שהיה פרשן הרב .חסידות ללמוד ועודדו בשבוע פעם לפחות
  .ולהתעמק ללמוד נרחב כר מצא ,סוכטשוב חסידות בספרי ובעיקר ,חסידות
.ד"לחב למעבר לו סייעו ,הרבה ידענותו עם יחד ,שלו הרקע

 מגוריו בעיר דית"החב בקהילה הצורך די מעורה היה לא הוא בתחילה
  הימים שבאחד אלא .במקום החסידים בין מוכר היה בקושי ורק ,טורונטו
.מהרבי מפתיעה הוראה בטרונטו ד"חב לקהילת הגיעה
  לא אז עד .ד"חב עבור בניין לתרום שביקש אמיד יהודי היה ימים באותם
  שאלו הקהילה וראשי בעיר דית"החב הקהילה לצרכי לשמו ראוי בניין היה
  לעשות לא :כולם את הדהימה התשובה .התרומה את לקבל האם הרבי את
.פרשן הרב בלי צעד כל

  לקנות להם אמר והוא ,פרשן הרב של עצתו את לשאול מיהרו הקהילה ראשי
  אבל ,כוונתו לפשר הבינו לא הללו .אחד דולר של סימלי במחיר הבניין את
  וכולם ,מאז חלפו ימים שבועיים .הרבי להם שהורה מה לפי כדבריו עשו
  שאז אלא .התרומה על מתחרט הוא כי הודיע הנדיב .צדק כמה עד הבינו
  ,בו לחזור הנדיב יכול ,במתנה ניתן הבניין אם ,הקנדי החוק פי על כי התברר
  ד"חב קהילת .להתחרט באפשרותו אין ,וכדין כדת נקנה שהבניין כיון אולם

.רבה בפיקחות שניחן הרבי של חסיד מתגורר בעירם כי הבינה בטורונטו
  הרבנית ,הרבי אם לוויית בעת היתה ביטוי לידי באה שפיקחותו נוספת פעם
  הקרש את להוציא שהקשה דבר ,רבים שוטרים נכחו ה'הלווי בזמן .ה"ע חנה

  כך ,יורק ניו מדינת חוקי את נוגד והדבר היות ,כנהוג הארון של התחתון
  עגמת אותות ניכרו הרבי פני ועל בלוויה למהומה שגרם ומתח עיכוב נוצר
  אליו וכינס יוזמה פרשן הרב נקט ,במבוכה רבים עומדים סביב בעוד .נפש
עבור תשלום להם להציע לו מותר באם עימם לדון כדי השוטרים את
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 זו הסחה פעולת כדי תוך ,העצום הקהל עקב שנגרם הנוסף הטורח ובגלל מסירותם
  הסיפור הסתיים ,דבר של בסופו .וכדין כדת הקבורה את לסיים קדישא החברה הצליחו
.השוטרים של לכיסם אברהם 'ר שלשל שאותם דולר במאה
  בתוספת ',ישראל מחנה'מ דולר מאה של קבלה אברהם 'ר קיבל ,ימים מספר לאחר
  .חנה הרבנית של הלוויה הוצאות עבור זאת לתת הורה הרבי כי ,חודקוב מהרב מכתב
  תושיה מהי פרשן מהרב ללמוד עליהם כי המסדר לוועד ביחידות הרבי התבטא לימים

  .חסידית ופיקחות
ן"בנדל מייעץ הרבי
  הוא ,ן"בנדל שעסק כיון .עסקים בענייני מהרבי רבות הוראות לקבל זכה פרשן הרב
  ,לטורונטו קרוב גדולים שטחים קנה בתחילה .דשמייא סייעתא להרבה זקוק היה

  אולם .היה אכן וכך עתק הון יעלו האלו והשטחים להתרחב צפויה העיר כי בסוברו
  ישכור נכסיו לאבד הרוצה' ל"חז דברי את לו אמר הרבי ,ביוסטון ן"נדל לקנות כשביקש
  לפקח יוכל ולא מיוסטון הרחק גר שהוא מכיון היתה הכוונה .'עמם ישהה ולא פועלים

  .הדברים פני כך אכן כי לדעת נוכח מהרה עד אכן .להפסדים צפוי הוא הרי ,עסקיו על
.המקום את ועזב במהירות הכל אפוא מכר הוא
 טורונטו בפאתי חקלאית חוה פרשן אברהם 'ר של בבעלותו הייתה רבות שנים משך

  את לרכוש בהצעה המתווך אליו פנה ,אחד יום .קרקעות מתווך עם בשותפות ,שבקנדה
.בנכס חלקו
 לו שנראו עסקיים בנושאים שאלות הרבי אל מלהפנות אברהם 'ר נמנע היה רוב פי על

.למכור שלא לו יעץ אכן והרבי מהרגלו חרג הזאת בפעם .מועטה חשיבות בעלי
  שלא הרבי לו הורה שוב .יותר גבוהה בהצעה בשנית השותף אליו פנה מכן לאחר חודש
  תהיה זו שהצעה בפירוש ולציין – אסטרונומי מחיר לבקש לו יעץ זאת ובמקום ,למכור
.השנה ראש עד רק בתוקף
  ,ישראל בקהילות נפוץ מנהג( סכינים לרכוש כהרגלו אברהם 'ר יצא השנה ראש בערב
  הגיע ,מהחנות שב כאשר .")חי לכל חיים החותך" :החג בתפילות הפסוקים אחד לאור
  המחיר את לשלם נכונות מביע הוא :עסקה "לחתוך" במטרה הוא אף ,השותף לביתו
  בשם לבניה גדול בריטי תאגיד הם הרוכשים כי התברר .המוכר נקב בו הגבוה

.שלהם מהפרוייקטים אחד עבור במיוחד להם נחוץ שהנכס ,"בראמלי"
  .למכרה שקל והוא ,אחר באיזור קרקע חלקת אברהם 'לר היתה ,אחרת בהזדמנות

  אלא ,נרכשה כאשר הייתה בו במצב קרקע למכור שלא לו יעץ הרבי ,כללי באופן
  .ברווח למכרה יהיה שאפשר כדי בהשבחתה או בפיתוחה כסף להשקיע
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.שהוא כמות הנכס7 את למכור וחשב למזומנים זקוק אברהם 'ר היה דנן במקרה ,אופן בכל

  אם אברהם 'ר שאל ,שלו הנזילות קשיי את הרבי בפני שהזכיר בלא ,"יחידות"ב
  הרב .לראותו חודקוב הרב ביקש ,"יחידות"ה לאחר .בשלילה השיב הרבי .למכור
  הוא הסתם מן ,נכס מכירת על חושב אדם שאם ,לו מסר הרבי כי אמר חודקוב
  לששה דולר 50,000 בסך הלוואה אברהם 'לר להציע לו הורה הרבי ,לכסף זקוק

.ריבית ללא כמובן –חודשים
לאביונים נתן פיזר
 חסידי את לימד שהוא הרבי פעם אמר ,פרשן הרב של הנדיבות תרומותיו על
 ולאנשים ארגונים ,למוסדות יפה בעין תרם פרשן הרב .צדקה נותנים איך ד"חב

  .לב חפץ מתוך והכל ,עתק בהון הסתכמה שעלותם בניינים תרם גם הוא .פרטיים
  תרם הוא כי נזכיר אם די .רבות במדינות רבים ם"חבדיי למוסדות תרם פרשן הרב
 בית את ,הייטס בקראון הרבי אם ש"ע בתשובה לחוזרות מוסד חנה מכון בית את

 רבות תרם כן כמו .יורק-בניו הראשון מבצעים טנק את ,פריז ליובאוויטש
 בניין את בנה אף הוא .ד"חב ולכולל קליפורניה ,בטורונטו ד"חב למוסדות
."פרשן בית" היום עד כתוב עליה לוד תמימים תומכי ישיבת של הפנימיה

  נתן ,קאריק יהושע 'ולר פרשן אברהם 'לר לחדרו הרבי קרא ,ד"תשל תשרי 'ו בליל
  שהוא בכך צעדו את ונימק ,אחד כל דולר עשר בני שטרות מאה של חבילה להם
.חנה במכון הוא אף שותף להיות רוצה
 מקום הכין ,בטורונטו ביתו את כשבנה .למופת אורחים מכניס היה הוא חייו כל

  השניה הקומה את כאשר ,הקומות שתי בן הבית את חילק הוא .לאורחים מרווח
 גם בהם ,הקשת גווני מכל אורחים בביתו שהו תמיד .לאורחים הקצה הוא

  קבצנים ,יום קשיי יהודים לצד ,ישיבות וראשי משפיעים ,רבנים ,ם"אדמורי
!פושעים ואפילו

 את זה לצד זה למצוא אפשר פרשן משפחת בבית הקבועים האורחים ברשימת
 ,בורג יוסף ר"ד ,פרוש מנחם הרב ,וולף אפרים הרב ,")שמחה לב"ה( מגור ר"האדמו
  .וטובים רבים ועוד ,ננס אליעזר 'ר ,פוטרפס מענדל 'ר המשפיע ,בלוי רות מרת
  והפך בביתו רבות שנים במשך 'התארח'ש צעיר בחור ,דניאל גם היה אלו לצד
.קבע לדייר
  .האורחים של לטובתם אישי באופן דאגו ורעייתו הוא אלא ,ביתו את פתח רק לא פרשן הרב
 מלבד .צרכיהם לכל ודאג ,לאורחים אוכל בעצמו והגיש טרח מכובד גביר שהיה פרשן הרב

 למשולחים לעזור כדי רבות פרשן הרב עשה ,אורח לכל שנתן הנאים והסכומים האירוח
  .כסף לאסוף למיניהם והקבצנים
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.ממס לפטור הדרושים המסמכים את להם וסידר תורמים של כתובות להם נתן הוא

  חדשים ד"חב בתי להקמת לסיוע נכבדה תרומה משלוח – האחרונות פעולותיו בין
  ד"חב בתי פתיחת על הרבי עורר ,ו"תשמ – נפטר בה בשנה שכן ,הקודש בארץ
.ואתר אתר בכל חדשים
אתר בכל ד"חב מוסדות בונה
  .ד"חב כרם בבנין מעורב להיות פרשן הרב זכה ,לו שהיו והקשרים הרב כספו בזכות
  בשנים הייטס קראון בשכונת בניינים לגאולת הרבי בהוראת רבות פעל הוא
 בזכות וזאת ,בלוד ד"חב שיכון את שהקים העסקן היה וכן ,השכונה של 'שחורות'ה

:הרבי של "נבונה עסקית" הוראה
  .ישראל בארץ מסויימת בקרקע נכבד סכום של השקעה שקל אברהם 'כשר זה היה

  אחד קבלן של לפתחו בתור ניצבים החרדי בציבור רבים אנשים היו ימים באותם
  שנראה על להסכמה הגיעו והשניים בו פגש אברהם 'ר .נכס ממנו לרכוש כדי ,ידוע
.הרבי בהסכמת החוזה על חתימתו את התנה אברהם 'ר .אטרקטיבית כעסקה היה
  אפרים 'ר עם להיפגש אברהם 'לר והציע ,אחרת הצעה מעדיף הוא כי השיב הרבי
  החל ,בלוד הישיבה ליד קרקע חלקת מהממשלה עתה זה שקיבל ,אפרים 'ר .וולף
  ,להשקיע נכונות הביע אברהם 'ר .במקום דית"חב שכונה של הקמתה את אז לתכנן
  וכך ,נמכרו הדירות כל .ישראל בארץ הגדולות דיות"החב הקהילות אחת נולדה וכך

 לבנות בחלקו שנפלה הזכות על נוסף – נאה רווח גם לכיסיו לגלגל אברהם 'ר הצליח
.גדול חסידי מרכז
  ורבים – הרגל את בינתיים פשט ,בעדינות הרבי דחה הצעתו שאת ,הידוע הקבלן
.לטמיון יורד כספם את בצער ראו אמון בו שנתנו

עלומות שליחויות
  בין .עלומות מרביתן ,הרבי בהוראת רבות שליחויות ולבצע לקבל זכה פרשן הרב

  מקורב היה עימם גור בית במיוחד ,ם"לאדמורי הרבי בין קשר צינור היווה הוא השאר
  שונים מסרים דרכו שלח הרבי .ובעולם ישראל בארץ ציבור ואישי רבנים ועוד ,ביותר
.אחרים רבים ובנושאים ',יהודי מיהו' בעניין להשפיע לו והורה
 במקום הנעשה על לרבי לדווח כדי נשלח בהם מקרים היו כי מספרים משפחתו בני

  שלחם מפורסמת ישיבה לראש זו כמו ,חשאיות ונותרו היו השליחויות רוב .מסויים
  .במקומו להעמידו נשלח פרשן הרב כי רק ידוע .ברבי
  נידחים במקומות מקוואות הקמת ובהם ,אירופה במדינות שליחויות מעט לא לו היו

.וספרד באיטליה

ב"תשע'ב סיון ה"כ, יום שלישי פרשת שלח
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  מהמענה ללמוד אולי ניתן ,פרשן לאברהם המשיח מלך הרבי של המיוחד יחסו על
  פעולה אודות פרשן אברהם 'ר של למכתבו במענה הרבי השיב אותו ,הבא

:"קטנה באצבע פ"עכ מוסיף" זה ואשר ,הספרים משפט בזמן שעשה מסויימת
!?קטנה באצבע"

.קטנה מאצבע ערוך באין ]רוח נחת וגורם[ ר"וגונ לבבך בכל ל"הנ עושה הרי
  "צ"עה אזכיר

פטירתו
  השתתף בהלווייתו .וחמש שבעים בן והוא פרשן הרב נפטר ו"תשמ באייר א"בי

  ,רבנים בהם ,וקנדה הברית ארצות רחבי מכל ומעריצים ידידים של גדול קהל
  עברה הלווייתו .הקודש לארץ ארונו הוטס צוואתו לפי .הרבי ושלוחי ישיבות ראשי
.ואחזקתה לבניינה סייע שהמנוח בלוד 'תמימים תומכי' ישיבת ליד
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An article from Beis Moshiach Magazine about the Kallah’s Great 
Grandfather The Lelover Rebbe and his relationship with the Rebbe
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  עליון בחסד מסורה מחנכת היתה אלעניק רענדל מרת החתן של זקנתו אמו
  אודותה סיפורים נכנסו לאכ"כו סיבות מפני .ר"אדמו ק"לכ נפלאה ומקושרת

  החתן עבור ולזכות נשמתה לעילוי תמיד לזכרון אלו שורות נא יהיו .זה לקובץ
.ביתה בני  וכל והכלה

The Chosson’s Grandmother Mrs. Rendel Alenick was a noted educator
for the very young and devoted in her Hiskashrus to the Rebbe.
May this be a an everlasting Memory and a Merit for her, for the
Chosson and Kallah, and for the entire family.
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