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פתח דבר
אנו מודים לה ' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו ,החתן הרב
התמים יחזקא ל ,והכלה המהוללה מרת ח י' מושקא שיחיו.
התודה והברכה לכל קרובי המשפחה ,ידידים ומכירים ,שהואילו לבוא לשמוח אתנו ביום
שמחת לבבנו  ,ולברך את החתן והכלה שיחיו  ,ואותנו כולנו  ,בברכת מזל טוב וחיים מאושרים
בגשמיות וברוחניות.
בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את המשתתפים בשמחתנו – על יסוד הנהגת כ " ק אדמו"ר
מהוריי " צ נ" ע בחתונת כ "ק אדמו" ר והרבנית הצדקנית מרת חי ' מושקא זי" ע – בתשורה מיוחדת
זו הכוללת  ) :א ( נקודות קצרות מכתי" ק כ " ק אדמו" ר ששמע מחותנו כ " ק אדמו " ר מוהריי" צ על
מנת לערוך מכתבים לאנשים שונים ) עם פענוח על אחריותינו בלבד(  ) ,ב ( ג ' מענות לסבינו הרה "ח
ר ' צבי מאיר שטיינמץ ע " ה ) ,ג( מענה לצעירי אגודת חב"ד המרכזית בנוגע לסבינו  ) ,ד( כ מה
מענות בעניני שידוכים ועוד ) ,ה ( מענה בענין רבנות ) להעיר שכמה מצילומי הכתי" ק – הוקטנו
מעט מגודלם המקורי (.
הא -ל הטוב  ,הוא ית ברך  ,יברך אתכם ואותנו  ,בתוך כלל אחינו בנ" י יחיו  ,בברכות מאליפות
מנפש ועד בשר ,בגאולה האמיתית והשלימה ע "י משיח צדקנו בקרוב ממש.
מוקיריהם ומכבדיהם

משפחת גולדשמיד

משפחת לאזאר
וא " ו אדר שני  ,ה ' תשע " ו

שנת הקהל את העם
ירושלים  ,עיר הקודש

מזכרת מנישואי יחזקא ל וחי ' מושקא

שיחיו לאזאר – וא " ו אדר שני ה ' תשע " ו  ,שנת הקהל

– ב–

מזכרת מנישואי יחזקא ל וחי ' מושקא

שיחיו לאזאר – וא " ו אדר שני ה ' תשע " ו  ,שנת הקהל

 .1שימחאוויץ .1ירושלים.
על כתובת זלמן הַ בלין.
ע"ד ווארשא 2הנסיעה לשם לפי הטעמים קשה להביאה אל הפועל ,אבל צר שכח אשר יכול
להיות כח פועל גם באחרים אובד לריק .לכן יציע מה שאפשר לו.
לגבי הרב  . . .עושה הוא בתורת אמת.
תקותי כי בקרוב יבוא הנה רי"ף 3ואז יתברר הדבר ביותר.
.2
ע"ד החתונה .הזמן אשר הגבילו ההורים מב' הצדדים תהי' בזמנה להצלחה ,וללמוד יהי'
ביכולתו גם אחרי החתונה.
---------------------------הבא לקמן – פיענוח בדרך אפשר מצילום כתי"ק דלעיל ,והוא קיצור דברים ששמע כ"ק אדמו"ר זי"ע
מחותנו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בחודש מרחשון תרפ"ח מיד כשיצאו מרוסיא ,ועדיין לא היו המזכירים עם כ"ק
אדמו"ר מוהריי"צ וכ"ק אדמו"ר זי"ע שימש כמזכיר )ראה גם אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ חט"ז ע' ק .מבוא
לאג"ק כ"ק אדמו"ר ח"א ע'  .6-7ועוד( .סימני המחיקות ,כנראה נעשו לסמן שהמכתב כבר נכתב ונשלח.
 1שימחאוויץ :הרה"ח ר' אלתר.
 2ע"ד ווארשא :ר' אלתר ניהל את הלימודים בישיבת תו"ת בווארשא עד תחלת שנת תרפ"ה ,ואז נסע
לאה"ק ,לקראת חודש תשרי תרפ"ט הגיע לריגא ואדמו"ר מוהריי"צ מינהו להיות המשפיע הראשי בווארשא,
ראה תולדות חב"ד בפולין סוף פרק יח וש"נ.
 3רי"ף :ר' יחזקאל פייגין מזכיר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ .וראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ חט"ז אגרת ה'תת
אליו.

– ג–

מזכרת מנישואי יחזקא ל וחי ' מושקא

שיחיו לאזאר – וא " ו אדר שני ה ' תשע " ו  ,שנת הקהל

 .3שגר"ד.4
יסע חזרה סמרקנד .ויקבל כמו עד הנה .ישלח הדו"ח מה שמגיע עוד לו הנה.
)לרמ"ג 5שיתן לו מאה על ההוצאות עד לחשבון(.
ע"ד ב' התלמידים לשלחם להרה"ג חיים כבש 6דבר נכון הוא.
טוב הי' אם הרש"ז ערך מאמר ע"ד בקורו אצל הרה"ג הזקן 7נגד הועידה.8

 .4א"ח.9
המכתב דא' נח נתקבל .בדבר הש"ק של האורחים נהניתי מאד מזה 10ובטח ישאיר רושם
חזק בנוגע לפועל הטוב.
"מ"ש נחמתי על מכתבי דעש"ק" המכתב לא הגיע.
בטח הגיעו המכתב דג' כט תשרי.11
המכתב דיום ה' ב' דר"ח הגיע.
12

ע"ד המכתב אודות הועידה .8הדבר ראוי .אבל טרם קבלת מכתבו כבר כתבו לר"מ בן נתן
שישלח הנה העתק ממכתב זה כדי להגיהו עוד הפעם ויחכו עד אז .ועתה נחוץ מאד שימצאו
חומר מספיק ע"ד כל הנעשה ונתחדש בשאלת הועידה .ותומ"י שיגיע ההעתק יושלח טעלגרמע
לו ולר"מ ויתדברו אז מי ישלח לאן כי תח"י ר"מ נמצא הרבה אדרעסען.

פתקא מיוחדת :שיטת וואלאדרסקי 13מה שאמר לו אשר פחד ממנה בגלוי ,ובסתר עשה מה
שעשה ]ביחוד?[ בשם הרב זעלדאן אפשר כדאי לעשות ענין כזה כמובן שלא במחנו.
--------------------------- 4שגר"ד :אולי הכוונה לר' שמחה גורודצקי .ראה גם אג"ק שם ח"ב ס"ע קמז ואילך .חט"ז ע' קסח-קסט,
ובהנסמן בהערות שם .ע' רי.
 5לרמ"ג :אולי הכוונה לר' משה ב"ר נתן גורארי' .ראה גם לקמן אגרת ד-ה.
 6הרה"ג חיים כבש :מהתמימים שהיה גר בסמרקנד ,ראה ליובאוויטש וחיילי' עמ' .306
 7הרה"ג הזקן :הרב דלענינגראד ,הרב דוד טעביל קאצינעלנבויגן.
 8אודות הועידה :ראה בפרטיות בתולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית פרק יט.
 9א"ח :הרה"ח ר' אלי' חיים אלטהויז הי"ד.
 10בדבר הש"ק של האורחים נהניתי מאד מזה :ראה אג"ק חט"ז אגרת ה'תשע" :בטח התענגו בש"ק העבר
בשבת אחים עם אורחים נכבדים יחיו כו'".
 11המכתב דג' כט תשרי :אג"ק שם.
 12ר"מ בן נתן :הנ"ל .וראה אג"ק שם אגרת ה'תשפא מספר .2
 13וואלדארסקי :ר' צבי .ראה אג"ק שם ע' קז ,ובהנסמן בהערה שם.

– ד–

מזכרת מנישואי יחזקא ל וחי ' מושקא

שיחיו לאזאר – וא " ו אדר שני ה ' תשע " ו  ,שנת הקהל

נכון הי' לפרסם בשטף מכתבים סברת הרה"ג הר"ש אשר אמר משעה ראשונה דעתו אודות
מחולל הועידה וכוונתו הצפונה בזה .וטוב הי' לשלחם מעיר אחרת.
ע"ד להכירו עם העבודה ,הנה יבקש שישלחו לו כל הניירות שנשארו אצל ר"ש הפרוש
ובתוכם ג"כ עד"ז הרצאה .והניירות יכין לשלוח הנה .ובפרטיות יותר ,יודע אצל הרשי"ז.14
 .5סאלאד.15
יודיע אם קבל מכתבים או כסף .16הכסף יותן לתשלום הדירה והשאר לר' פאליק.17
המכתבים לרי"ף ,18אם נסע רי"ף ישלחם הנה.
בטח משה חיים דובר .ופרידמַ ן שלמו הגמ"ח  .200ותכניסו בכסף תשלומי הנ"ל.
בתוך מעטפה זו .לרי"ף.
במענה על א' דר"ח מ"ח .כפי אשר נתקבל מאחי חתני 19כנראה כבר קבלו אצלו כל הניירות
וימהר להודיע עד"ז.
ע"ד הפוסט – 20ישלחם ישר הנה.
ע"ד הרשימה 21יומסר לר"מ בן נתן 22ולרש"ל 23והם ישלחו למקומות הדרושים.
ע"ד חרקוב שהוחלט שהחתנים יסעו טוב הוא והשי"ת יעזור להם.
מה שלומו של חיים יוכבדין?
ע"ד אגוה"ח יהי' כמקדם והכסף יושלח ביחד עם המעות בעד חשון.
--------------------------- 14הרשי"ז :אולי הכוונה להרה"ג ר' שלמה יוסף זוין .ראה גם אג"ק שם אגרת ה'תשפא מספר  ,12ובהנסמן
בהערות שם.
 15סאלאד :אולי הכוונה לר' שמואל יעקב סאָלאָדאָווניק .ראה גם אג"ק שם ח"ב ע' ד.
 16אם קבל מכתבים או כסף :ראה גם אג"ק שם ח"א ע' שעב" :אינני דורש שיכתוב על אדרעס שלי דוקא,
יכול הוא לכתוב לר' שמואל יעקב שי' סאָלאָדאָווניק כו'".
 17ר' פאליק :ר' חיים יהושע פאָליק גורארי' אחיו של הרה"ח ר' שמריהו גורארי' ,חתן רבינו .ראה עד"ז
אג"ק שם חט"ז אגרת ה'תתמה .ה'תתקצו.
 18המכתבים לרי"ף :לר' יחזקאל פייגין ,מזכירו של רבינו שהתעסק בשעה זו ביציאה מרוסיא ,לבוא אל
רבינו בריגא.
 19מאחי חתני :רחי"פ גורארי' הנ"ל.
 20ע"ד הפוסט :כנראה הכוונה לדברי הדואר שהגיעו לרי"פ עבור רבינו.
 21ע"ד הרשימה :ראה אג"ק שם בסוף האגרת.
 22ר"מ בן נתן  ..והם ישלחו למקומות הדרושים :ר' משה ב"ר נתן גורארי' .אגרות נוספות אליו – אג"ק
חט"ז אגרת ה'תשצט ,ובהנסמן בהערות שם.
 23לרש"ל :ר' שמואל הלוי לעוויטין.

– ה–

מזכרת מנישואי יחזקא ל וחי ' מושקא

שיחיו לאזאר – וא " ו אדר שני ה ' תשע " ו  ,שנת הקהל

 .6ווילנא תו"ת.
במענה על מכ' של א' לח"ז קראתיו בעיון רב אבל עד אשר אסדר עניני ויבוא מזכירי הראשי
לעניני הסתדרות הישיבות בקרוב א"א לי לענות בדרך פרט.
מכ' נשאר בתור חומר ויסוד לברור הדבר ובקשתי להודיעני בתכיפות ע"ד כל עניני הישיבה
והנני פ"ש כל אחד ואחד ביחוד ,ויעזרם השי"ת בכל אשר יעשו.
הכתובת לפה ריגא רבי שנ ]. .יאורסאהן[.
 .7למיכאל ממ"ט.
 .8ליווענהאף ר.ב .קאבלענץ.24
יעשה דו"ח עם מיכאל ממ"ט עבור טרחתו בדר ...לדעשור עד  200למכונה ועבודה כפי
שנדבר עם רא"ח ע"ד האיש מפאמל .לעזור לו להעשות קוסטַ ר 25עד  150רו"כ 26אפשר להקציב
לזה.
לכתוב לרא"ח ג"כ עד"ז.
 .9לפאליק.
נצרך לתת בפ"ב על חובו לאשת אנן –  – 100 .120לש"ב.
כמדומה שבקשתי לתת  150ע"ח הוצאות האורחים והבטיח לי ש"ב לשלם זאת בעדי בערך
למר"ש –  65החוד']ש[ למכונה.
 1000ר' .27מלבד ַ 800
 200ר' 27צריך לשלם גמ"ח ע"י הר"ש לאז' 28למר פריד ומהשאר להרי"ף כדי צורכי נסיעתו
לידידנו.
יבקש אצל חיים ב"ר ישראל גמ"ח של אלף רו"כ .וישלחם לרמ"ג 5אם יבקש ,או לרי"ף אם
יוצרך אצל . . .
--------------------------- 24ר.ב .קאבלענץ :ר' ראובן דב )בער( קאבלענץ .אגרות נוספות אליו – אג"ק שם חי"ז אגרת ו'תנ ,ובהנסמן
בהערות שם.
25
קוסטר = :מלאכת יד ביתית )שלא יוצרכו לחלל שבת וכיו"ב( – ראה תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית ע'
ַ
עא ואילך.
 26רו"כ = :רובל כסף.
 27ר' = :רובל )כסף(.
 28הר"ש לאז' :כנראה הכוונה להרה"ח ר' שמעון לאזארוב ,רבה של עדת החסידים בלנינגרד .אגרות אליו –
אג"ק חט"ז אגרת ה'תשס"ו ,ובהנסמן בהערות שם.

– ו–

מזכרת מנישואי יחזקא ל וחי ' מושקא

שיחיו לאזאר – וא " ו אדר שני ה ' תשע " ו  ,שנת הקהל

 .10פתקא לדוד ליב.

להודיע הנשמע אודות אביו אם היו אצל הפראק . .
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אודות האומניסטנע :30ואם נעשה עוד מה בזה .האדרעס לפה רשמתי.
 .11לרא"ש ע"ש משיקאוויץ.
שיעשו בדבר חיים תומ"י בלי לחכות .כי פה אמר ברור שכבר הוחלט לתת לו תעודת מסע.
ונרגש פה מאד המחסור בו.
ע"ד כניסתו בהועד בין בנוגע למעמד והן בענינים צבוריים .ועל הראשון להודיע אם נעשה
איזה סדר בזה ואם קבל מה .הדו"ח יהי' אצלו רק בכלליות.
]שיתן לש"ב  100עד לחשבון[.
לרמ"ג )המשך( .דעשור נמצא עתה תח"י פ"ב ומשם יחזרו לו .ולא"ד יתן תומ"י  115ר.27
רשכן.
ימים אלו יכתבו לו .ממז"ט)?( .ע"ש אחדים מפה ישלח כתובות .בסדר ובאריכות.
 ? .12רפאל כהן נעועל?
מכתבו מכ"ט תשרי נתקבל ונהנתי מאד לדעת משלומם ומהנעשה אתם ואנא לעשות כן
לעתים קרובות.
 .13לר"מ עלקין.
מכתבו מיום מוצש"ק הגיע .נהנתי במאד משבת אחים ובכל כניסי' והתועדות מאנ"ש מביא
תועלת כפולה .והשי"ת יעזור שיבואו כל החלטות כאלו לפועל פועל הטוב ואין טוב אלא
תורה 31ועבודה שבלב.
מכתבו מיום ב' העבר בודאי קבל .ובקשתי להודעני גם בעתיד מהנעשה אתו ואתם.

--------------------------- = :Новая Деревня, ул. Гусева, д. 55. Д. Мор 29כתובת בעיר לענינגראד.
 30האומניסטנע = :חנינה .שחרור.
 31ואין טוב אלא תורה :אבות פ"ו מ"ג.

– ז–
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א
]כ"א אייר ,ה'תשמ"ה[

] [1נת' ות"ח.
] [2ראה הערה בס' השיחות קייץ הש"ת ע'  .41ולהוסיף מס' בן יוחאי ש"ו מענה קל .ואכ"מ.
] [3דרך אגב מכבר העירותי שלפענ"ד נשמט הדעת טהור )מפני הדומות( וצ"ל :הדעת
הטהור טהור.

ב
]בסמיכות ליו"ד שבט[

מצאני כשחשבתי ע"ד "מלכתחילה אַריבער" ,וכהמשך המשנה :עשיר שהקריב קרבן כו'.

----------------------------

א

מצילום כתי"ק ,על גליון מכתבו של סבינו מו"ה צבי מאיר שטינמץ מכ"א אייר ה'תשמ"ה – ותוכנו :א( שאלה בנושא
הרמב"ם וחכמת הקבלה; ב( דו"ח על אספת פא"י.
] [1נת' ות"ח :נרשם על המעטפה ,בה הונח מכתבו.
] [2ראה הערה כו' :במכתבו – ש"לבקשת נכדי המצוין יעקב שמואל הלוי  ..טויבער  ..העורך את "הערות התמימים
ואנ"ש" של הישיבה בסיאַטל וואַשינגטון ,הנני עוסק בחבור מאמר בשביל ה"הערות" הנ"ל על הנושא "הרמב"ם וחכמת
הקבלה"* וכבר קבצתי כמה מקורות בענין זה"; ולאחר שמביא במכתבו את הדעות השונות בזה ,ושקיל-וטרי בהם ,כותב:
"וכאן אנו מגיעים אל ה"קלאָץ-קושיא" :אחרי כל האמור ,מה נעשה בדברי המהרח"ו ז"ל הובאו במערכת גדולים של
החיד"א ערך הרמב"ם ,כי "הרמב"ם שורשו מפאה דדיקנא דז"א השמאלית ולכך לא זכה לחכמת הזהר" עכ"ד  ..והלא
בדרך כלל דברי המהרח"ו הם הם דברי האריז"ל .על כן נפשי בשאלתי מכ"ק אד"ש לישר ההדורים ולהביא לידי התאמה
בין דברי הרח"ו ודברי רבותינו נ"ע שקבלו רבי מפי רבי כי הרמב"ם הי' מקובל גדול".
מס' בן יוחאי :לר' משה קוניץ )ווין ,תקע"ה(; וראה שם שער ז – "מענות ומטפחות" על ס' מטפחת ספרים לר"י עמדין
– מענה קל )ע' קכב( .וש"נ – .נעתקו דבריו בקובץ הערות הנ"ל ,גליון מא )ר"ח כסלו תשמ"ז( ע' ח ואילך.
ש"ו :אולי צ"ל :ש"ז.
] [3דרך אגב כו' :במכתבו מביא מ"ש הרמב"ם בסוף הל' מקואות" :והביא נפשו במי הדעת טהור" ,ומעיר בזה ממ"ש
בלקו"ת חוקת ס ,רע"א" :אך ודעת זה סדר טהרות  ..זהו ע"י הדעת שהוא ממשיך מהכתר".
מכבר העירותי  . .הדעת הטהור טהור :ראה גם לעיל ח"ל אגרת יא'שלט )ע' לו( ,ובהנסמן שם.

ב
מצילום כתי"ק ,על גליון מכתבו של המזכיר – בו כותב ע"ד מו"ה צבי מאיר )וזוגתו( שטיינמעץ ,ש"לכבוד יו"ד שבט
נדב חמש מאות דולר למכון חנה ,ועוד חמש מאות בתור גמ"ח .כן נדב מאה דולר לעניני הנוער שע"י של"ה".
וכהמשך המשנה :נגעים פי"ד מי"ב )ושם" :ועשיר שהביא קרבן עני לא יצא"(.

----------------------------

*( מאמרו זה נדפס בהמשכים בקובץ הערות הנ"ל ,גליון לח – ח"י אלול תשמ"ה – ואילך.

– י–

מזכרת מנישואי יחזקא ל וחי ' מושקא

שיחיו לאזאר – וא " ו אדר שני ה ' תשע " ו  ,שנת הקהל

– יא –

מזכרת מנישואי יחזקא ל וחי ' מושקא

שיחיו לאזאר – וא " ו אדר שני ה ' תשע " ו  ,שנת הקהל

ג
]אור לי"ט אלול ,ה'תשמ"ה[

] [1ח"ו.
) (2כי ,לפענ"ד ,קושיא מעיקרא ליכא – דפשיטא דמיעוט בקשוט אחרים – אינה תחליף
לקשוט עצמך.
) (3ויבש"ט.
) (4ות"ח ת"ח על המ"מ וכו'.
) (5ה"ז דוקא בזמן כצפור נודדת מקנה ,היינו ביהמ"צ – היפך דספ"י וכו' לכאורה.
) (6דו"ח ופנ"נ והמצו"ב ות"ח אזכיר עה"צ.
---------------------------מצילום כתי"ק ,על גליון מכתבו של סבינו מו"ה צבי מאיר שטינמץ מאור לי"ט אלול ה'תשמ"ה.
] [1ח"ו  (2) . .כי  (3) . .ויבש"ט :במכתבו:
הנה בכל עת בואי אל הקדש פעמיים בשנה ,בשלהי אלול ובשלהי אדר ,בדו"ח על פעולותי בשדה הפצת
היהדות והמעינות ,העיק על לבי רגש של אי-רצון ,שכמעט הכריחני למשוך את ידי מכתיבת הדו"חים ,ולא
ידעתי פשר הרגש הזה עד עכשיו .והנה בהחילי את הדו"ח הנוכחי ,פתאום נתבהר לי מקורו של הרגש הסמוי
הזה .והוא שמתחת לסף הכרתי ,לבי אמר לי :עד שאתה מספר על הישגים ידועים בשדה ההפצה ,שאל את
עצמך :מה עשית לביתך בהתמדה בלמוד הנגלה והחסידות? ובעבודת התפלה בכוונה ובאריכות? כי ה"קשוט
עצמך" קודם ל"קשוט אחרים" או לכה"פ "שניהם הבאים כאחד טובים".
והנה על הקושיא הזאת אין לי לע"ע תירוץ ,רק קבלה והחלטה בלב לשפר דרכי מכאן ולהבא ובבקשה מאת
כ"ק אד"ש לברכה לסיוע מלמעלה כאמור "הקב"ה עוזרו"...
בהמשך לכותבו אשר רגש האי-רצון שהעיק על לבו "כמעט הכריחני למשוך את ידי מכתיבת הדו"חים" – כתב רבינו
)כבפנים ] ;([1בהמשך לכותבו ש"על הקושיא הזאת ]="מה עשית לביתך כו'"[ אין לי לע"ע תירוץ" – כתב רבינו )כבפנים
) ;((2ובהמשך למה שמסיים בבקשת ברכה "לסיוע מלמעלה כאמור "הקב"ה עוזרו" – "...כתב רבינו )כבפנים ).((3
) (4ות"ח ת"ח  (5) . .ה"ז דוקא כו' :במכתבו )על עלה בפ"ע(:
בהקשר למקור המשל של המלך בשדה דחדש אלול ,יורשה נא לי להעתיק מהס' עבודת ישראל מהרה"ק
מקוזניטץ זי"ע בפ' מסעי:
"וכבר הקדים לנו אדומו"ר ז"ל הנ"ל )הוא הרב המגיד הנזכר בעמוד שלפ"ז( רמז בפסוק ]איכה א ,ג[ כל
רודפיה השיגוה בין המצרים ,דהיינו כל מי שרודף להמליך את הבורא יוכל להשיג יותר דווקא בימים אלו בין
המצרים ,למשל כי כשהשר יושב בביתו אז אימתו מוטלת אשר לא כל איש ואיש יכול לבא פנימה משא"כ אם
השר עובר בשוקים וברחובות חוץ לפלטרין שלו אז הוא קרוב לכל קוראיו ויאזין שועת כל הקוראים בשמו ,וכן
הנמשל לדעת כי בזמן הזה כי כצפור נודדת מקנה וגומר ]משלי כז ,ח[ ,ולכן הרשות נתונה לכל אדם להתקרב אל
מלכו של עולם והוא עונה עליהם עכ"ל" )של הרב המגיד נ"ע(.
וכנראה מרועה אחד נתנו ואת כ"ק הסליחה.
על כללות המ"מ "בהקשר למקור המשל של המלך בשדה דחדש אלול" – כתב רבינו )כבפנים ) ;((4אך בפרטיות
הענינים – מתח רבינו ב' קוים תחת התיבות "]בימים אלו[ בין המצרים" ,ובהמשך המשל והנמשל העיר )כבפנים ).((5
ופנ"נ = :ופ"נ נתקבל.

– יב –

מזכרת מנישואי יחזקא ל וחי ' מושקא

שיחיו לאזאר – וא " ו אדר שני ה ' תשע " ו  ,שנת הקהל

מענה להנהלת צא"ח בנוגע לסידור אש"ל בחודש תשרי תשכ"ט:

ת"ח ת"ח על ב' הבשו"ט  (1שהכל סודר(2 .

שהר' צבי מאיר שטיינמעץ שכר על חשבונו דירה שיש

בה מקום ללון לעשרה אנשים.

❖

❖

❖

מכתב שבראשו כתב כ"ק אדמו"ר את שם המשפחה של הכותב :גולדשמיד

– יג –

מזכרת מנישואי יחזקא ל וחי ' מושקא

שיחיו לאזאר – וא " ו אדר שני ה ' תשע " ו  ,שנת הקהל

הוראה למזכירות לאַש ֵר משלוח עלונים לספרי':

מהיר
אישור מהספרי' .לשלוח לקוש
שיחות[ או כיו"ב

❖

❖

]לקוטי

❖

מענה לבחור שהי' בדרכו לאה"ק והציעו לו
שידוך וביקשו שיישאר כמה ימים להתעניין:

אין מתעסקים בכהנ"ל מתוך חפזון

❖

❖

❖

מענה על שאלה בענין מקום המגורים:

בשידוך המתאים – אין לעמוד בדוקא
בענין מקום המגורים

❖

❖

❖

מענה בענין שידוך:

יתעניין בשידוך מבין אלו
שבאו לאחרונה מרוסיא.
אזכיר עוה"פ עה"צ
הציון[.

❖

– יד –

❖

]עוד הפעם על

❖

מזכרת מנישואי יחזקא ל וחי ' מושקא

שיחיו לאזאר – וא " ו אדר שני ה ' תשע " ו  ,שנת הקהל

מענה על שאלה בענין המגורים לאחרי החתונה ,ועל עצם הצעת השידוך:

מקום המגורים לאחרי החתונה – אינה עיקר כלל .ואיך שיתדברו בניחותא יהא
בשטומו"צ ]בשעה טובה ומוצלחת[.
בנוגע לעצם ההצעה – כרצון בתו תי' .אזכיר עה"צ.

❖

❖

❖

מענה בענין שידוכים:

האברך

במענה למכ' ]למכתבו[ מיום

ע"ד שידוכים

]המקומות החלקים הוראה למזכיר

שיקליד השם ותאריך המכתב של השולח[

יתעניין בזו שהיא )ע"פ השמועה( יר"ש ]יראת שמים[ יותר .ומובן שבהתאם לגילו אין
לחכות עוד.
בדהתפוהמ"ז ]בדיקת התפילין והמזוזות[.

❖

❖

❖

מענה לאשה שהיא ובעלה פעלו רבות באה"ק ולפני זה ברוסיא:

אזכיר עה"צ לכהנ"ל ותבש"ט
פעולותיהם באה"ק ולפנ"ז ]בארצינו הקדושה ולפני זה[ ברוסיא תעמוד להם בהנ"ל.

]לכל הנכתב לעיל ]במכתבם לרבינו[ ,ותבשר טוב[.

❖

❖

– טו –

❖

וזכות

מזכרת מנישואי יחזקא ל וחי ' מושקא

שיחיו לאזאר – וא " ו אדר שני ה ' תשע " ו  ,שנת הקהל

]מענה מכ"ק אדמו"ר לרב בקהילה רבות בשנים שכמה מחברי הקהילה התחילו
להתערב בהנהגת הקהילה ,הקימו מנין נפרד והלהיבו מחלוקת נגד הרב ,ועד
שאמרו לרב שאינו יכול לעשות מאומה מבלי לקבל רשות מהבע"ב חברי הקהילה[

קיום והנהגת בנ"י בכל זמן ובכ"מ – מיוסדים ומתנהלים כמש"נ בתורתנו תו"ח ותו"א:
שאל אביך ויגדך זקיניך ויאמרו לך – מנהגי ישראל שתורה הם.
ובנדו"ד – רב – מוסמך )מפי רב מוסמך כו' עד משה רבנו( הוא המרא דאתרא )דקהלתו(
בכח התורה ,תורת השם.
כיון שאין דעותיהן שוות וכו' ואמרה תורה שברשות כאו"א לשאול מהיכן דנתוני וכו' –
הרי מתחיל מימי משה רבנו הי' דיין יחיד )חכם ,רב( ,למעלה מזה – ב"ד של ג' ,של כ"ג וכו'
– כל אלה של רבנים מוסמכים )מרות דתורה( ואליהם – בנדו"ד  – . . .יבוא דבר הקשה,
ותורה דרכי' דרכי נועם ושלום.
אבל ח"ו – לעורר מחלוקת ,ח"ו שבעה"ב ידונו ע"ד עצמם ,ועאכו"כ לעשות – כ"א להביא
הענין לאגודת רבנים .ושלום על ישראל.

---------------------------תו"ח = :תורת חיים – נוסח התפלה )ברכת שים שלום(.
ותו"א = :ותורת אמת – מלאכי ב ,ו.
שאל אביך  ..ויאמרו לך :האזינו לב ,ז.
מנהגי ישראל שתורה הם :ראה תוד"ה נפסל  -מנחות כ ,ב .מהרי"ל  -הובא ברמ"א יו"ד סשע"ו ס"ד .מנהגים ישנים
מדורא ע'  .153שו"ע אדה"ז או"ח סוסק"פ .סתל"ב סי"א .סתנ"ב ס"ד .סתצ"ד סט"ז .ועוד.
שאין דעותיהן שוות :ראה ברכות נח ,א .סנהדרין לח ,א .ועוד.
מהיכן דנתוני וכו' :ראה סנהדרין לא ,ב .רמב"ם הל' סנהדרין פ"ו ה"ו .טושו"י חו"מ סי"ד ס"ד.
ותורה דרכי' דרכי נועם ושלום :משלי ג ,יז.

– טז –

לזכות

ה חתן הת ' יחזקא ל והכלה מרת חי '
לאזאר

מושקא שיחיו

ל רגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת
וא " ו אדר שני  ,ה ' תשע " ו

שנת הקהל את העם

❁
נדפס על ידי ולזכות הוריהם

הרה " ת הרב שלמה דובער פינחס וזוגתו מרת חנה שיחיו לאזאר
הרה " ת הרב יעקב וזוגתו מרת יונ ה בריינדל שיחיו גולדשמיד
ולזכות זקניהם שיחיו

הרה " ת ר ' משה וזוגתו מרת העניא יהודית שיחיו לאזאר
הרה " ת ר ' מרדכי יוסף אלעזר וזוגתו מרת אסתר שרה נחמה שיחיו גולדשמיד
הרה " ח ר ' יוסף יצחק וזוגתו מרת א יידל גולדה שיחיו הבלין

