
כ"ד סיון 
ה'תש"פ

תשורה
משמחת הנשואין של

הרה"ת לוי יצחק ומרים חנה שיחיו

גולדברג





אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו 
ב"ג  עם  שיחי'  יצחק  לוי  הרב  התמים  החתן  צאצאינו  בנישואי 

הכלה המהוללה מ' חנה מרים תחי'.

בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את המשתתפים בשמחתנו 
מוהריי"צ  אדמו"ר  של  הנהגתו  על  )מיוסד  מיוחדת  בתשורה 

בחתונת כ"ק אדמו"ר( הכוללת:

על  בכתי"ק  אדמו"ר  כ"ק  שרשם  מתיקונים  צילומים  א(  
מאמרי אדה"ז שהוכנו לדפוס. הגהות אלו )המתפרסמות 
כאן לראשונה( נמצאו בעזבונו של הרה"ח ר' יעקב שלמה 
)יבל"ח( החתן שיחי', שהתעסק  גולדברג, סבו של  ע"ה 

בהקלדת ספרי רבותינו נשיאינו והכנתם לדפוס. 

ב(   מכתבים מכ"ק אדמו"ר להרה"ח ר' צבי יעקב ע"ה צויבל, 
אודות חינוך בנו, הרה"ח המשפיע ר' אלימלך ע"ה צויבל, 
סבו של )יבל"ח( החתן שיחי'. רוב המתכבים מתפרסמים 

כאן לראשונה.

ממש  ומיד  תיכף  נזכה  זו  נישואין  משמחת  אשר  רצון  ויהי 
יהודה  בערי  ישמע  "מהרה  היעוד  ויקויים  הגאולה,  לשמחת 

ובחוצות ירושלים . . קול חתן וקול כלה גו'".

מוקיריהם ומכבדיהם,

 משפחת גולדברג
מוריסטאון, ניו ג'רסי

 משפחת שפילמאן
ברוקלין, ניו יארק

פתח דבר





 שער ההגהות



 א.   תיקון ב'פתח דבר' של ד"ה ומשה נגש אל הערפל )שי"ל בקונטרס

    בפ"ע בשנת תשכ"ה, ואח"כ נדפס במאמרי אדה"ז על פרשיות התורה

   עמ' שלז, ובאוה"ת יתרו עמ' א'ח(

ב.   תיקונים בעמוד אחד של המאמר הנ"ל

ג.   הגהה בספר המאמרים תקס"ב )נדפס בשנת תשכ"ד(

ד.   עוד הגהה בספר הנ"ל

מפתח ענינים



רוב התיקונים בעמ' זה הם מהמו"ל, אך התיקון מ"הנ"ל" ל"זה" הוא בכתי"ק כ"ק אדמו"ר

- א -



כו"כ תיקוני טעויות הדפוס בכתי"ק כ"ק אדמו"ר

- ב -



 המו"ל כתבו "בכתי"ק נמצא כאן הגה"ה מאדמו"ר הצ"צ שא"א לפענח".
 הרבי מחק תיבות "שא"א לפענח" ובמקום זה כתב: "והכתב מטושטש קצת.

וכנראה ל]שונו[: וידוע שחכ' שבמל']כות[.."

הגהת הרבי נדפס ב'הערות וציונים' שבסה"מ תקס"ב )עמ' שיז(

- ג -



על מה שנדפס "כאן חסר" כתב כ"ק אדמו"ר "לציין כמה עמודים?"

]כנראה בשעתו לא נתברר פרט זה, ולכן לא הוסיפו מידע על כך. וראה גם ב'מראה מקומות' 
שבסוף הספר )שנתוסף במהדורות יותר מאוחרות( עמ' 54[.

- ד -



שער המכתבים



 א.   מכתב מרצ"י צויבל לכ"ק אדמו"ר אודות סדרי הישיבה בתומכי

   תמימים לוד

 ב.   מכתב מענה מכ"ק אדמו"ר על הנ"ל )המכתב נדפס באג"ק חי"ד עמ'

   קא בעילום שם הנמען(

ג.   מכתב מרצ"י צויבל לכ"ק אדמו"ר אודות חינוך בנו הר"ר אלימלך

ד.   מכתב מענה מכ"ק אדמו"ר על הנ"ל

ה.   עוד מכתב מרצ"י צויבל לכ"ק אדמו"ר בהמשך להנ"ל

ו.   מכתב מענה מכ"ק אדמו"ר על הנ"ל

ז.   כמה מכתבי ברכה מכ"ק אדמו"ר לרצ"י לקראת השנה החדשה

מפתח ענינים



מכתב א



מכתב ב



מכתב ג



מכתב ד



מכתב ה



מכתב ו



מכתב ז




