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 ב"ה. 

 פתח דבר 

  גולדא רחל שי' עם ב"ג הכלה מ'  לוי  התמים  הרב  לזכרון טוב, יום כלולת צאצאינו החתן  

ומרחוק מקרוב  לבבנו,  בשמחת  חלק  הנוטלים  כל  את  לכבד  בזה  הננו  על   –  תי',  מיוסד 

בתשורה המוסגרת   –שליט"א  מלך המשיח  ההנהגה בעת שמחת הנישואין של כ"ק אדמו"ר  

 בזה. 

* 

 התשורה כוללת: 

, שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח  סב החתן  –פארסט  שי'   משה יצחקמכתבים להרב  א(  

 להולנד. שליט"א 

ציון חייםר'  חתן  זקני הל  –מכתבים באנגלית  שער  ב(   ויבחל"ח מרת    בן  ע"ה   רחלשי' 

 . בערנשטיין 

קודש  ג( בעת    כמה  –  מראות  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  מכ"ק  מיוחדות  תמונות 

על מסירת    קרולפסקי  הלוי  שי'   משה נחמן תודתינו נתונה להת'    הפאראד ל"ג בעומר תש"מ. 

 הרבים תלוי' בו. התמונות לדפוס, וזכות 

* 

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

 שליט"א, תיכף ומיד ממש! מלך המשיח מיטן רבי'ן", בהתגלות כ"ק אדמו"ר 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 

 הרשקוביץ משפחת      פארסט משפחת        
 

 ג ה'תשפ" ב' אדר 

 שליט"א   מלך המשיח מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר 

 שנת הקהל 

  חב"ד באה"ק תובב"א כ
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 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חתונת  עת התשורה שחולקה ב
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 מברק הרבנית חנה לנישואי זקני החתן

 
  

Kalmenson Brunoy 

Mazzeltov 

Horabonis chana schneerson 
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 פארסט שי' משה יצחק  מכתבים להרב
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 ב"ה, ט"ז שבט תשכ"א 

 ברוקלין 

 האברך משה יצחק שי'                                                

 שלום וברכה! 

במענה למכתבו מח' שבט, בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו, ותכנית  

ובהנהלתם של   שלו לעתיד הקרוב ללמוד בישיבת תומכי תמימים מיסודם

   - רבותינו נשיאינו 

גדול    -ל  "ובאופן שאמרו חז  ,ויהי רצון שילמוד בהתמדה נגלה וחסידות

ועד לחיי היום יומים, ואין לך דבר העומד בפני    ,תלמוד שמביא לידי מעשה

מו"ח   כ"ק  של  ההילולא  יום  לפני  יומים  נכתב  שמכתבו  ובפרט  הרצון, 

 שעל הציון הק' שלו יזכר., אדמו"ר

כון אשר יבדקו את התפילין שלו =באם לא נעשה כזה במשך שנים  מהנ

 עשר חדש האחרונים=  

 בברכה לבשו"ט בכל האמור 

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 ש.מ. סימפסון 

 מזכיר 
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 ב"ה, יב' אייר תשכ"א 

 ברוקלין 

 האברך משה יצחק שי'                                              

 שלום וברכה! 

 במענה למכתבו מיום י' אייר.

זצוקללה"ה   אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

סכים. ובכל  ילהטבת מצב בריאותו ולהצלחת טפול הרפואי עליו    ,נבג"מ זי"ע

התייעץ אתו, שחוזק הבטחון בהשי"ת הרופא  בודאי הסבירו הרופא ש  -אופן  

בדאגה   וממעט  הנפש  במנוחת  מרבה  זהו  לעשות  ומפליא  בשר  בודאי  וכל 

בכלל   ואם  הרפואי.  בהטפול  הצלחה  ולתוספת  הבריאות  להטבת  שישפיע 

בטבעו הלב  על  שליט  דהמוח  חז"ל  ההתבוננות    כעאכו"  ,הודיעונו  לאחרי 

ובפרט ע"פ  ,  ה' רועי לא אחסר  ,אה' לי לא איר   ,בדברי תורתנו תורת חיים

 השגחה פרטית.  דענין בָ המבואר בתורת החסידות 

 בברכה לבו"ט בכל האמור 

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 ש.מ. סימפסון 

 מזכיר 

 יש לעשות כהוראת הרופא מומחה.   -בכלל 
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 ב"ה, כד' סיון תשכ"א 

 ברוקלין 

 האברך משה יצחק שי'                                                                    

 שלום וברכה! 

בבשורה הטובה אשר   ,לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ב סיון

ויחזור    ,מרגיש טוב והצליח הטפול הרפואי, ויהי רצון שתהי' רפואתו שלימה

לאיתנו כפשוטו ולאיתנו כמשמעו כמבואר בד"ה משכיל לאיתן לרבנו הזקן  

דתורה   בנגלה  =פוסק  ערוך  והשולחן  דתורה=  בנסתר  =פוסק  התניא  בעל 

 ,)נדפס בקונטרס לימוד החסידות(

וגם   =מובן  הקרובות,  שנים  הקרוב,  בעתיד  לעשות  עליו  מה  ולשאלתו 

להקדיש    ,פשוט לל כל שעליו  ומרצו  חיים  זמנו  תורת  הק'  תורתנו  ימוד 

בישיבה הק' תומכי תמימים דלוד, אשר בה ילמוד גם תורת הנגלה וגם תורת  

והרי התורה היא המראה דרך בחיים גם בחיי עולם הזה, ומוכרח    .החסידות

בכדי שחייו יהיו ראוים    ,שתהי' השקפתו מבוססת ומיוסדת בחיים כל צרכה

 ד. לשמם, חיים אמיתים בגשם וברוח גם יח

ישראל    את ובמענה לשאלתו, הטעם למה בקש משה רבנו מפרעה, לשלח  

 לשלשת ימים, כיון שהמכוון הי' שיחרור לגמרי. 

מצות, שבעים פנים לתורה, וגם בהאמור כמה  והא( והנה כמו בכל התורה  

ואחד מהם הוא, בכדי להראות אשר המכות שהיו במצרים הי'    ,טעמים ישנם

ועד כדי כך, אשר לאחרי שביקשו    ,היו וחטאים בזה עונש מן המדה, כי רעים

, לא רצו  מאתים ועשר שניםבמשך עבודתם והגלות של  -חופש  שלשת ימים

אופן בשום  זה  על  פעם  , להסכים  שהסכימו  שראה  - ולאחרי  עד  בזה,  חזרו 

, ומזה מוסר השכל לכל אחד ולכל הדורות,  (במכת בכורות)שאין כל מוצא  

אפילו באם אין מובן כלל בשכל האדם    ,היושראשר כל ענין הוא על פי הצדק ו

 שכל. בוכמה קושיות 

נולדו מנשואין   תורה,  שלפני מתן  כמה מהצדיקים  ב( מהו הטעם אשר 

 נשואי קורבה. ,כאלו, שלאחרי מתן תורה אינם מותרים
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ואחד הטעמים    .גם זה שבעים פנים לתורה וכמה טעמים   -כמו בהאמור  

הי' העולם מגושם ביותר,    ,לפני מתן תורה  ,בדרך הפשט הוא, שבזמן ההוא

עטוף בעניני עבודה זרה דיעות מושחתות ועניני עריות ומדות מושחתות, וכו'  

כמעט  ,ָ,  ספ"א:בלשון הרמב"ם הלכות עבודת כוכבים    ,וכו'. ועד כדי כך אשר

וחוזרין   נעקר  אברהם  ששתל  העיקר  הי'  יקט  העולם    עקבבני  לטעות 

אברהם"ותעיותן פעולת  לפני  כן  המצב  שהי'  ועאכו"כ  יחידי    .,  אלו  ולכן 

סגולה שהכירו את בוראם וסידרו חייהם בדרך הצדק והמשפט וכל חפצם  

ורצונם הי' לצוות את ביתו ואת בניו אחריו לשמור דרך ה', מוכרחים היו לא  

בשביל עצמם ובשביל    ָ-לנטות לא לימין ולא לשמאל, כי אם לבקש זיווגם  

  ,ביותרשכמובן מספרם הי' מועט    ,סגולה  יחידיבתוככי    -ָָבניהם ובנותיהם

בתולדותם האב  ולטבע  האם  לטבע  דומה  הילדים  טבע  זה    ,והרי  ומתגבר 

אחרי כן על ידי החינוך שמקבלים מהאב והאם, ולכם היתה הוראת אברהם  

לבנו   לעצמו-ועד"ז)בנוגע  אחריו  (בנוגע  בניו  עשו  אל    וכן  בכתוב,  כמסופר 

  ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק.

 בברכה לבשו"ט 

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א 

ָש.מ.ָסימפסוָן

 מזכיר 

שקר, כשאלתו, לא    - *( הנ"ל הוא טעם על שביקשו מלכתחילה ג' ימים.  

הי' בזה, שהרי לא דברו בכלל מה יהי' לאחר ג' ימים, ופשיטא שלא אמרו  

שזה יהי'    -שלאחר ג' ימים נשוב )וכדיוק פי' הריב"א עה"ת ר"פ בשלח(, אלא  

אלו על  המצרים )ולא ש  ראוי"מ  ָצורק עפ"ז מובן, מה שבי  -  אזתלוי ויתברר  

   נכסיהם לא השאירו דבר. וק"ל. כלזה( שלקחו בנ"י עמם 
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 ב"ה, כ"ו תמוז תשכ"א 

 ברוקלין                                                   האברך משה יצחק שי' 

 

 שלום וברכה!  

 בו כותב אודות הצעת עבודה וכו'.  ,ושלאחריובמענה למכתבו מכ"א תמוז  

מקום לשאלה אך ורק    -גם לדעתו    -ישנו    - וכנראה גם מסגנון מכתבו  

ומצוות התורה  בשמירת  ח"ו  יגע  לא  בסידור    ,באם  והן  עצמה  בעבודה  הן 

 באש"ל שם.

חייו,    - ובכ"ז   ימי  משך  לכל  האדם  צורת  שקובע  בגיל  שנמצא  בקשר 

ורק זמנו    כל  הפחות   עוד כשנתים לכלמהנכון במאד שיקדיש   ללימוד    אך 

הנפש.   ופיזור  בלבול  כל  מבלי  ושקידה  בהתמדה  הק'  המצאו    ועודתורתנו 

יראת שמים   ספוגה  בסביבה  אלו  יבואו  - ימים  בימים  כמה  פי    , משתלמת 

 בחיים מסודרים ומאושרים לכל משך ימי חיי האדם עלי אדמות, וק"ל. 

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית, שיראהו הטובה  

 עלי' נאמר לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו.   ,היא תורה אור ,והאור

 חי"קבברכה לבשו"ט בכל האמור  
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 ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"א

 .י. ברוקלין, נ

 

 האברך משה יצחק שי'                                          

 שלום וברכה! 

 הפ"נ שלו נתקבל. ' ד

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

ומתוקה   טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  ברכת  ברכתי,  לו  להביע  בזה 

 בגשמיות וברוחניות.  

 חי"קבברכה לת"ת ביראת שמים  
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 ב"ה, י"א ניסן ה' תשכ"ב 

 ברוקלין, נ.י. 

 שה יצחק שי' האברך מ                                       

 שלום וברכה! 

 מכ' מכ' שבט בעתו נתקבל. 

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני  ו

בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם  

 מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.  -ומדאגות ברוח  

 בימי כל השנה כולה. ולהמשיך מחירות ושמחה זו  

ובפרט שעבודת ה', כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני  

 האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.  

 חי"ק  ולהצלחה בהזולתבברכת החג 

 זה עתה נתקבל מכתבו מיום י"א ניסן.  

 

 

 

 

  



 ג שנת הקהל ה'תשפ" ב' אדר

20 
 

 מכתבים באנגלית שער 
 בערנשטייןשי'  חייםמכתב לר' בן ציון  
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By the Grace of G-d 

18th of Adar, 5724 

Brooklyn, N.Y. 

Mr. Ben Zion Chaim Bernstein 

28 Francklyn Gardens 

Edgware, Middlesex 

England 
 

Greeting and Blessing: 
 

I am in receipt of your two recent letters, which reached me with 

some delay. 
 

You write about the suggestion of a Shidduch, though you do not 

mention many details. If the young lady under consideration 

adequately adheres to the Torah and Mitzvoth, and is determined 

to establish her home on the foundations of the Torah of and the 

Mitzvoth, the Shidduch seems suitable, and may it be in a happy 

and auspicious hour. 
 

Thank you for the good news about your obtaining a job. May G-

d grant that you will see the fulfillment of the words “Though thy 

beginning may be small, yet thy end should be very great (Iyov 8:7)”, 

especially in the light of the interpretation of the Baal Shem Tov, 

“Because thy beginning was small, thy end will be very great”.  
 

I trust that you celebrated Purim in the true Purim spirit,  and 

may G-d grant that the inspiration should be with you throughout 

the year, and that you should have good news to report. 

 

With blessing טובותָולבשורות  /the rebbe’s holy signature/  
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 ה ע" בערנשטייןמכתבים למרת רחל 
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By the Grace of G-d 

3rd of Nissan, 5724 

Brooklyn N.Y. 

 

Miss Rachel Stein 

58 Queen Elizabeth Walk 

London N.16, England 

 

Blessings and greetings: 

 

I duly received your letter in which you write that you have been 

introduced to Mr. Bernstein, with a view to a Shidduch. 

 

As I have already replied to Mr. Bernstein, I assume with 

certainty that both of you are resolved to set up your home on the 

foundations of the Torah and Mitzvoth, and may G-d grant that the 

Shidduch be consummated in a happy and auspicious hour, and 

that it should be a Binyan Adei Ad. 

 

Wishing you a Kosher and happy Pesach. 

 

With blessing 

By Nissan Mindel 
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By the Grace of G-d 

5th of Menachem Av, 5724 

Brooklyn, N.Y. 

 

Miss Rachel Stein 

58 Queen Elizabeth Walk 

London N.16, England 

 

Blessing and Greeting: 

 

I received your letter of Rosh Chodesh Menachem Av. 

 

In reply to your question as to the best way to influence children 

in matters of Yiras Shomayim etc., it is well to remember that we 

have the promise of our sages that “G-d’s reward is in kind.” 

Therefore your work with devotion and dedication to influence 

your students in the way of Yiras Shomayim and the observance of 

the Mitzvoth will bring you a corresponding reward in kind. 
 

Even if one does not perceive the progress which one would like 

to see on the children or in himself, this does not necessarily mean 

that there has been no satisfactory progress. It is possible that this 

only reflects the saying of our Sages “He who has 100, desires 200.” 

In other words, one can never be satisfied with one’s 

accomplishments, even in the material aspects of life, how much 

more so in the spiritual. Precisely because you yourself have 

advanced in matters of Yiras Shomayim, your expectations have 

increased. 
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As for your desire to do even more in the matter of spreading 

Torah and Mitzvoth, you should discuss the matter again with the 

administration of the Lubavitch House, since the Lubavitch 

program offers many opportunities to do such work, and may G-d 

grant you Hatzlocho. 

 

I note that you have decided on the time of your wedding, and 

may G-d grant that it should take place in a happy and auspicious 

hour, and be a Binyan Adei Ad.  

 

With blessing 

By Nissan Mindel 
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By the Grace of G-d 

19th of Teves, 5725 

Brooklyn, N.Y. 

 

Mrs. Rachel Bernstein 

83 Queen Elizabeth Walk 

London N.16, England 

 

Greeting and Blessings 

 

[…] 

 

In such a matter, it is well to have the concurring opinion of two 

specialists and, of course, the consent of your husband.  

 

I was pleased to read about your participation in the work of the 

Neshei u’Bnos Chabad. May G-d grant that it should proceed in a 

growing measure, with devotion and dedication. This is also one of 

the lessons of this week’s where we read how the Jewish women 

Shifrah and Puah were instrumental in building up the Jewish 

homes, and together with the other righteous women of their time 

brought about the deliverance from Egyptian bondage. 
 

With blessing 

By Nissan Mindel 

 

P.S. The dispatch of this letter has been delayed, and in the 

meantime your recent two letters have been received.  
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With regards to the house which has been offered to you for sale 

(what would you do with three bedrooms?), you should consult 

with some experts, who could evaluate the house in relation to its 

location, condition, etc., and act accordingly. 

 

In reply to your question why I advised your husband to continue 

his studies to qualify as a lawyer - it is simple: Inasmuch as he has 

already invested so much time and effort in this area, he should not 

let it go to waste, and should utilize it most effectively, namely by 

completing the course successfully. Furthermore the additional 

Parnosso that will eventually follow from this, could also be applied 

in spiritual matters. There is also a further point, namely the setting 

of an example of being a lawyer and a Yorei Shomayim at the same 

time, and showing the way to others. And there are yet other good 

reasons.  

 

PP.S. 

In reply to your questions –  

 

You ought to find friends who would influence those you 

mentioned, in the desired direction, but you should not do it 

yourself.    
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 ל"ג בעומר תש"מפאראד  – מראות קודש
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 לזכות

 שי'  לויהחתן הת'  

 תחי'  גולדא רחלוהכלה  

 פארסט

 בשעה טובה ומוצלחת חתונתם   לרגל

 ג תשפ" אדר  'ביום ה', ב

 שנת הקהל

* 

 יה"ר שיבנו בית בישראל

 בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה 

 כפי שהם מוארים במאור שבתורה 

 זוהי תורת החסידות 

 שליט"א   מלך המשיח לנח"ר כ"ק אדמו"ר

 שליט"א  מלך המשיח  ויזכו לנסוע בשליחות כ"ק אדמו"ר
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 לזכות 

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 מהרה יגלה אכי"ר 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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