
תשורה

משמחת הנישואין של
לוי יצחק וחנה

בעלינאוו

י״ב אלול תשע״ו - שנת הקהל
קראון הייטס, ברוקלין - ״כאן צווה ה׳ את הברכה״

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 חן חן על השתתפותכם בשמחתנו 

לזכות כ״ק אדמו״ר מה״מ
 יהי רצון אשר יראה הרבה נחת מתלמידיו בניו, התמימים 

וחסידיו ושלוחיו שיחיו אשר ברחבי תבל.
 יולכנו קוממיות לארצנו וישמיענו נפלאות מתורתו 

 ״תורה חדשה מאיתי תצא״ בגאולה האמיתית והשלימה 
תיכף ומיד ממש.



ולזכות חברי החתן שיחי׳ 
 אשר יצאו בשליחות כ״ק אדמו״ר

  במדינת צרפת-פרצת, בתקופה האחרונה. 
 בברכת הצלחה רבה ומופלגה ״למעלה מהשערת בני אדם״ 
 במקום שליחותם ויזכו לגרום נח״ר רב לכ״ק אדמו״ר מה״מ 

ולזרז התגלותו תיכף ומיד ממש.



 לזכות  
 החתן הרה"ת ר' לוי יצחק והכלה מרת חנה שיחיו 

בעלינאוו
לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת  
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ב״ה

אנו מודים להשי״ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן 
התמים הרב לוי יצחק עם ב״ג הכלה המהוללה מרת חנה שיחיו בעלינאוו, ביום חמישי לסדר 
ושבע מאות  לחודש אלול, שנת חמשת אלפים  ימים  בית חדש״, שתים עשרה  ״כי תבנה 

ושבעים ושש שנה לבריאת העולם, שנת הקהל.

התודה והברכה לכל קרובי המשפחה ידידים ומכירים שהואילו לבוא לשמוח אותנו ביום 
שמחת לבבנו. ולברך את החתן והכלה שיחיו, ואותנו כולנו, בברכת מזל טוב וחיים מאושרים 

הגשמיות וברוחניות.

על יסוד הנהגת כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע בחתונת כ״ק אדמו״ר מה״מ והרבנית מרת חי׳ 
מושקא. הננו בזה לכבד את המשתתפים בשמחתחנו, בתשורה מיוחדת.

תשורה זו כוללת מכתבים ומענות של כ״ק אדמו״ר מה״מ לקרובי משפחות החו״כ. חלקם 
בפירסום ראשון! 

שיחי׳,  איידעלמאן  שלום  ר'  הרה״ג  הרה״ח  החתן,  לסב  והדרכה  ברכה  מכתבי   א. 
שליח הרבי בקזבלנקה, מרוקו. ותודתינו נתונה לו על מסירת המכתבים לפירסום.

צרפת.  דניס,  ס.  בעיר  שליחותו  להתחלת  שיחי׳  החתן  לאב  והצלחה  ברכה  מכתב  ב. 
לפירסום.  המכתב  מהעתק  חלקים  מסירת  על  לו  נתונה  תודתינו 

הרה״ג הרה״ח  הרב  החתן  לסב  וקרובה  שלימה  רפואה  מהשי״ת  לבקש  המקום   וכאן 
ר׳ מרדכי בעלינאוו שיחי׳, אב״ד דוועד רבני ליובאוויטש צרפת.

ג. מכתבי ברכה לחתונות ולידות במשפחות החתן והכלה. 

האל הטוב, הוא יתברך, יזכנו אשר תיכף ומיד נזכה להתגלותו המיידית של כ״ק אדמו״ר 
מלך המשיח ובקיום היעוד ״הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם עוור 
ופסח הרה ויולדת יחדיו קהל גדול ישובו הנה״ בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!
יחי אדונינו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מוקיריהם ומכבדיהם
משפחת בעלינאוו - משפחת שאנאוויטש

פתח דבר
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ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ישנם דברים קבועים שראש השנה מביא בכנפיו.

גם דברים אלו, למרות שהם מתרחשים מדי שנה, יש לראות ולחיות כחדשים. 
הרי על התורה והמצוות נאמר שהם חייו וכוחו של כל יהודי )"כי הם חיינו ואורך 
ימינו"(, וכמו שהחיים הם תמיד חדשים ורעננים, גם באדם שחי שנים רבות, כך 

יש לראות את המצוות הרגילות והקבועות.

להם  יש  ולכן  מסויימות,  לשנים  שקשורים  מיוחדים  דברים  יש  לכך,  בנוסף 
מתרחשים. הם  בהם  שנים  באותן  מיוחדת  משמעות 

במה דברים אמורים?

שנת ה'תשכ"ז, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, היא שנה של "מוצאי 
שביעית" )השנה אחרי שנת השמיטה(, בה נוסף ענין מיוחד: מצות הקהל, עליה 

נאמר שהיא "עמוד חזק וכבוד גדול בדת."

זו  בשנה  המקדש  בבית  העם  את  מקהילים  היו  קיים  המקדש  בית  שהיה  בזמן 
)כמו שנאמר בפסוק: "מקץ שנת השבע"(. כולם היו משתתפים במעמד המיוחד: 
שמיעת  הייתה  ההתכנסות  מטרת  קטנים.  תינוקות  כולל  וטף,  נשים  אנשים, 
נערך  היה  ה"הקהל"  טקס  המלך.  על-ידי  שנקראו  התורה  מן  נבחרות  פרשיות 
בני- היה להקהיל את העם, בחג הסוכות כאשר  ניתן  בהזדמנות הראשונה בה 

לרגל. עלו  ישראל 

למרות שמאז חורבן בית המקדש – עד שהוא ייבנה במהרה בימינו – מצוות הקהל 
אינה נוהגת, הרי התורה והמצוות הם נצחיים, וגם למצוות שנוהגות רק בזמן בית 

המקדש יש תוכן רוחני ופנימי בעל משמעות נצחית, בכל זמן, ובכל מקום.

מכתב כללי מכ"ק אדמו"ר בקשר עם שנת הקהל
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ויש לקחת את המסר של אותן מצוות וליישם אותו באופן מתאים )ולמשל: למרות 
שלא מקריבים קורבנות בבית המקדש, התפילות משמשות כתחליף לקורבנות. 
בבוקר,  התמיד  קרבן  את  מקריבים  היו  בו  בזמן  מתפללים  שחרית  תפילת  את 

וכדומה(.

* * *

כשמתבוננים במצות הקהל מבחינים שיש בה שתי נקודות, ובמבט ראשוני הן 
מנוגדות: נראות 

אשר  וגרך  והטף  והנשים  האנשים  העם,  את  "הקהל  אומר  הציווי  אחד  מצד 
בשעריך".

לאלו  ועד  ביותר  העליונה  ברמה  מאלו שנמצאים  להתכנס,  ישראל  עם  כל  על 
ברמה הנמוכה ביותר. מכך ניתן להבין שזו מצוה ששייכת לכל אחד ואחת, בלי 

האישי. ובמצבם  במעמדם  להתחשב 

לאידך, קריאת הפרשיות הנבחרות מהתורה נעשתה דווקא על-ידי המלך המרומם 
מכל העם.

אחד ההסברים לכך:

התורה צריכה להחיות את כל אחד ואחת מישראל ללא יוצא מן הכלל: אנשים 
ונשים, טף וגרים. כמו-כן, היא צריכה להקיף את כל-כולו ולחדור בכל מציאותו 

עד כדי שכל חושיו של האדם יהיו חדורים בתורה ובמצוות, באלוקות.

שקורא  זה  הוא  המלך  ביותר,  והעמוקה  המלאה  במידה  זו  מטרה  להשיג  כדי 
מספר התורה. באופן טבעי נוכחותו של המלך מעוררת אימה בקרב הנוכחים, 
כמו שנאמר בפסוק "תשים עליך מלך", וחכמינו זכרונם לברכה מציינים ש"תהא 

עליך". אימתו 

תחושה זו של אימה וקבלת עול מבטלים את ה"אני", רגשי הגאווה והישות של 
השומעים, וכך דברי התורה יכולים לחדור לליבם ולנשמתם.

* * *

במצות "הקהל" יש משמעות והוראה לכל אחד ואחת מאיתנו:

עלינו לנצל את ימי ההתעוררות של חודש תשרי כדי להקהיל יהודים – אנשים, 
ולנצל  קדושה,  באוירה  קדוש,  ב"מקום"   – קטנים  תינוקות  ואפילו  וטף  נשים 
הזדמנות זו למטרה העומדת ביסוד מצות "הקהל": למען ישמעו ולמען ילמדו 

ויראו את ה' אלקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת.

חובה זו מוטלת במיוחד על על מי שהוא "מלך", למי שיש השפעה ומנהיגות: 
גדול בסביבתו, רב בקהילתו, מחנך בכתתו, אב במשפחתו – על כל אחד ואחת 
להם יש כוח השפעה את דבר התורה והמצוות בחוזק וברצינות, כך שהדבר יצור 
רושם עמוק והשפעה לטווח ארוך על השומעים. ועל הדברים להשפיע לא רק 
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במשך חודש תשרי, ולא רק במשך השנה כולה, כי אם במשך כל שבע השנים, 
"הקהל" למשנהו. ממעמד 

ומצוות  תורה  על-פי  בהתנהגות  יום-יום,  בחיי  ביטוי  לידי  לבוא  ההשפעה  ועל 
ובטוב לבב. זה בשמחה  ויחד עם  ביראת שמים, 

* * *

ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא – אותו בני ישראל מכתירים בראש-השנה, למלך 
ישראל ולמלך על כל הארץ – ישלח הצלחה לכל אחד ואחת בביצוע דברים אלו 

במלואם.

בו תקוים מצות "הקהל", על כל פרטיה, בבית  ויחיש את הזמן  יקרב  זה  ודבר 
אמן. בימינו  במהרה  צדקנו  משיח  בביאת  המקדש, 

 בברכת כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה

מנחם שניאורסאהן
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מכתב כ"ק אדמו"ר לסב החתן הרה״ח ר׳ שלום איידעלמאן שיחי׳.
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מכתב כ"ק אדמו"ר לסב החתן הרה״ח ר׳ שלום איידעלמאן שיחי׳.
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מכתב כ"ק אדמו"ר לסב החתן הרה״ח ר׳ שלום איידעלמאן שיחי׳.
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 בסיום המכתב הוסיף כ"ק אדמו"ר בכתי"ק אחרי המילה "בברכה": 
מיוחדת שזכות הצדקה אודותה כותבים תעמוד לכאו"א מהם בכל המצטרך בגו"ר

מכתב כ"ק אדמו"ר לסב החתן הרה״ח ר׳ שלום איידעלמאן שיחי׳.
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מכתב אב החתן ובתוכו מענה כ"ק אדמו"ר, בקשר עם השליחות לעיר ס. דני
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מכתב כ"ק אדמו"ר בקשר עם לידת אב הכלה
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מכתב כ"ק אדמו"ר בקשר עם חתונת הורי הכלה
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מכתב כ"ק אדמו"ר בקשר עם לידת החתן
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מכתב כ"ק אדמו"ר בקשר עם לידת הכלה
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מכתב כ"ק אדמו"ר בקשר עם חתונה בתאריך "י"ב אלול"
באדיבות הת' מ"מ שי רייכמאן
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 לזכות סב החתן הרב הרה״ח הרה״ג
 ר׳ מרדכי בעלינאוו שיחי׳, 

 אב״ד דוועד רבני ליובאוויטש צרפת, 
 לרפואה שלימה וקרובה ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו,

בקרוב ממש.

 ולעילוי נשמת 
 הבחור התמים שניאור זלמן ע״ה 

בן יבלחט״א ר׳ יוסף יצחק שיחי׳ פעווזנער. 
•

ולעילוי נשמת ר׳ משה בן אליהו ע״ה טבנפור 
״והקיצו ורננו שוכני עפר״ והם בתוכם תיכף ומיד ממש.
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ולזכות חברי החתן שיחי׳ 
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  במדינת צרפת-פרצת, בתקופה האחרונה. 
 בברכת הצלחה רבה ומופלגה ״למעלה מהשערת בני אדם״ 
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