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 שמחת הנישואין של נחום הלוי וחיה מושקא שיחיו לאבקאווסקי

 פתח דבר
 

בשבח והודי' להשי"ת אנו מתכבדים להגיש תשורה לידידנו ומכירנו אשר הואילו לבוא להשתתף בנשואי 
.צאצאינו היקרים, הרה"ת נחום הלוי וחי' מושקא שיחיו לאבקאווסקי  

ופירש רש"י על ים בני בנים ותפארת בנים אבותם". אמר החכם מכל אדם )משלי י"ז פסוק ו'( "עטרת זקנ
כשאבותיהם צדיקים  –כשרואים בני בניהם הולכים בדרך טובה. ותפארת בנים אבותם  –אתר "עטרת זקנים 

 היא תפארת הבנים".

ק אדמו"ר "ידוע ומפורסם אשר בעת שמחת ידועים דברי כ"ק אדמו"ר הריי"ץ בעת הקבלת פנים בחתונת כ"
נישואין קומען נשמות פון העולם האמת, ביז ג' דורות איז בכל ישראל, און  פאראן וואס מער און מער, וואס 

מתעטרים אלא בוודאי לא רק שמשתתפים בשמחה,  זקני החתן והכלה, אין דעם איז מדרגות שונות".
פני שוכן מרומים., ומעתירים עליהם לומתפארים בבני בניהם  

בו קיימא סיהרא דחודש הגאולה  החמשה עשר לחודש תמוז, בעמדנו ביוםמגלגלין זכות ליום זכאי, 
כמבואר בשיחות , ושלימות גאולת כ"ק אדמו"ר הריי"ץ הוא ביום זה, שאז "חזר לבוריו לגמרי", באשלמותא

בשיחת ט"ו תמוז תשמ"ה.עיין  –ה. ויום שמודגש בו נצחיות נשיא הדור כ"ק אדמו"ר מיום ז  

התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת ויהי רצון שהזוג החדש יבנה ביתם על יסודי 
עם הגאולה, ושהרבי  שםחיים שוחוצה,  המעינות יפוצוזה: בית שממנו ומיוסד על תוכן יום זכאי  החסידות,

 חי בו.

יהודה ובחוצות  ע"י משיח צדקנו, ומהרה ישמע בערי גאולה זו נזכה לגאולה האמיתית והשלמהומחג 
שמחה קול חתן וקול כלה, תיכף ומיד ממש. וקול ירושלים קול ששון  

 

 

 

 

שיחיו לאבקאווסקי תויורעיהרב ישראל הלוי   

 

שיחיו סלונים רעייתוהרב חיים ו  
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 שמחת הנישואין של נחום הלוי וחיה מושקא שיחיו לאבקאווסקי

רבהיותו בחולפנינו שני מכתבים שכתב הרבי לסב הכלה   

 

 

"וימי חודש 
תשרי אין 
הזמן גרמא 
לענות, מלבד 
על שאלות 
דחופות 
ביותר 
 וביותר"

 

 

 

"במש"כ ע"ד 
לגרוע מהסדר 

נגלה שלו 
המתאים לסדרי 
הישיבה, מובן 
אשר לא יעשה 

כן, וילמוד בכל 
הפנוים  זמנים

תורת החסידות. 
ויצליח בנגלה 

."ובחסידות  
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לה"ק אדמו"ר לרגל חתונת זקני הכמכתב ברכה ששלח כ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וירוו מהם "
ומשאר יו"ח 
שי' רוב נחת 

חסידותי 
לאורך ימים 
 .ושנים טובים

בברכת מזל 
טוב מזל טוב 
ש"ב המצפה 

לבשו"ט בפרט 
 "ובכלל
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יםלרגל קישורי התנאשי' מכתב ברכה לאב החתן   

 

 

 

 

 

 

 

"בברכת 
מזל טוב 

ולחתימה 
וגמר 

חתימה 
 טובה"
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 מכתב ברכה לרגל הולדת החתן
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המכתב לאב סב הכלה בו הוסיף כ"ק אדמו"ר בכתב ידו ברכה להולדת אב הכל  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

"מאשר 
הנני קבלת 

מכתביו 
וכל הפ"נ 

יקראו בל"נ 
 ...ה"צע

 

 

ת בברכ
מז"ט 

להולדת 
הנכד 

 "שליט"א
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רגל יום הולדת השלישי של דוד החתןמכתב לסב החתן )שעל שמו נקרא( ל  

 

"במש"כ ע"ד יום גזיזת השערות כיון בצידי המכתב הוסיף כ"ק אדמו"ר בכתב ידו בזה הלשון: 
שיום ההולדת חל בר"ח, הנה ידוע ע"פ צוואת ר"י החסיד שאין לגלח בר"ח. ואף דלכאורה יש 

. ב( דשאני להסתפר מותר לומר א( דהיינו דוקא גילוח )כל' הצוואה. וכ"ה במג"א סר"ס( אבל
כל' כ"ק מו"ח אדמו"ר ועיג"כ שע"ת לשו"ע  –תספורת ג' שנים דדבר גדול הוא במנהג ישראל 

הנה כיון דל' אדה"ז )סר"ס ס"א( הוא להסתפר, ושהוא מפני חשש סכנה  –או"ח סו"ס תקל"א 
מידי  –טז(  –איסור(, והתספורת לא הוי מצוה ממש )עיין שו"ע אדה"ז או"ח סתנ"ה סטו  –)ולא 

"ספק לא יצא ולדעתי יש לעשותה )תיכף( למחר ר"ח.  

 

 

 

 

...ובדבר גזיזת השערות "אפשערניש" הוא דבר גדול במנהג ישראל ועיקרו הוא בהחינוך 
דהשארת פיאות הראש, ומיום הגזיזה והנחת הפיאות של הראש, נהגו להדר להרגיל את 

המזון וק"ש שעל המיטה.  התינוק בענין נשיאת ט"ק וברכות השחר וברכת  



 שמחת הנישואין של נחום הלוי וחיה מושקא שיחיו לאבקאווסקי

 מכתב לסב הכלה

 

 

 

 

 

 

 

ומצות בכלל, ובעניני תורת החסידות "ובודאי למותר להאריך אשר עליו להוסיף בעניני תורה 
ועניני' ביחוד, שהרי בזה תלוי' ג"כ ההוספה בברכות השי"ת להוריו שי', וכמארז"ל ברא מזכה 
אבא, ומובן שגם בהנוגע להאם כן הוא, ובפרט  שהרי הוא מביא הבקשה בהאמור, שמזה מובן 

 שלכל לראש – עליו לעשות ככל התלוי בו במילוי בקשתו האמורה"
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 מכתב מכ"ק אדמו"ר הריי"ץ לסב החתן

 

 

 

.השקדים המכתב נכתב בקשר לניתוח שאב החתן שי' היה צריך לעבור לשם הוצאת  

 

 "המברכם בגשמיות וברוחניות"
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 מכתב לסב הכלה

 

 

לע"ע התפקיד ברשת ביה"ס הקיימים ביסוסם ושיפורם וכו'. הפ"נ נתקבלו כת"י: "הוספה ב
"ויקראו בל"נ עה"צ. בברכת הצלחה בעבודה מסודרת ועקביית בחינוך עטה"ק ולבשו"ט בכ"ז  
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קרוב משפחה מא"י בשם ר' ישראל נחום הלוי לאבקאווסקי. משפחתו היתה ע"י  הגיע לידינומכתב זה 
ו רצתה שכ"ק אדמו"ר ישפיע עליו שיוריד את זקנו לפחות עד חתונתה. וע"ז בא מודרנית, וכנראה שבת

 המענה דלקמן.

 

 

...לגודל "
התמהון 

באתי במענה. 
והתמהון הוא 

בשנים: 
א(אשר אדם 

מבוגר, שהרי 
כבר כלה 

היא, יחסה 
להאב 

 –ובפרסום 
תלוי במילוי 
דרישה מעין 

האמורה... 
ב(שהמדובר 

במשפחת 
חב"ד 

שבודאי ידוע 
להם )או 

עכ"פ צריך 
להיות ידוע( 

שלדעת 
נשיאי חב"ד 

ענין גידול  –
הזקן הוא 

דבר 
 שבהלכה, 

ועוד וגם זה 
חשוב, 

שסגולה 
מיוחדת בזה 

להמשכת 
ברכת השם 

... -בריבוי 
ע"פ כתבה 

אודות 
משפחתה 
ומוצאה, 

תקותי 
שכסיסמת 
משפחות 

 –חב"ד 
פעילה היא 

בהפצת 
היהדות 

המסורתית 
בסביבתה 

ובכל מקום 
שידה מגעת, 

 –והובטחנו 
דברים 

היוצאים מן 
נכנסים הלב 

אל לב 
השומע 

ופועלים 
 "פעולתם.
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 מכתב לסב הכלה

 

 

  

סב הכלה ע"ה רצה לתת מתנה לגביר אחד, וחיפש עבורו תמונה אומנותית של 
תפילת הדרך שהלה יתלהו במטוסו הפרטי. אלא שלא הצליח למצוא תמונה עם 

האומנם גי' נוסח אדה"ז, ונתן לו נוסח דומה. וע"ז כתב כ"ק אדמו"ר בכת"י "
"רך?!שאדה"ז שינה בתפילת הד  
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להלן באים כמה מכתבים שנשלחו מכ"ק אדמו"ר ומהמזכירות לאב סב הכלה הרה"ח ר' 
 עזריאל זליג סלונים ע"ה

 

 

 

ו"ח אדמו"ר הכ"מ.""הפ"נ שלו קראתים בער"ה על הציון ובר"ה בהיכל כ"ק מ  
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וששלח העתק לכאן? –במחאה על היחס לחב"ד וכו'  –ההי' המשך למכתב שכתב "  

 בברכת הצלחה בעבוה"ק ולבשו"ט בכלל ובפרט"
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"ות"ח.וכן המברק  והשאר"מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק שופטים   

 

 

  

לחדש עתה – לנסות עכ"פ – חברת תהילים וכו', לכאורה כל הזמנים האפשרים 
 צ"ל תפוסים לביסוס הענינים הקיימים כבר, כולל הביהכנ"ס בעיר העתיקה וכו'."
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 מכתב מהמזכירות

 

  

נתקבל מכתב 
מאחד אשר 
 הזדמן לפניו
כלפני שבוע 
להיות נוכח 
בעת סידור 

חופה 
וקידושין של 

משפחה 
ספרדית 

שסודר בבית 
ר חב"ד ספ

בעיר גנים, 
אשר כפי 

הנראה 
נוהגים 

להשכיר את 
האולם שלהם 

 לחתונה.
והנה הכותב 

הנ"ל 
השתומם 

מאוד ממה 
שראה בעת 

החתונה אשר 
הגברים היו 

  בגילוי ראש, 

ואחר החופה 
יצא הקהל 

בריקוד של 
 .תערובת

מדברי הכותב 
הנ"ל נראה 
שהמאורע 

הנ"ל אינו דבר 
יוצא מן הכלל 

 אלא מכת
"ל מדינה ר

שנתפשטה 
ואשר גם בתי 
הספר חב"ד 
 –אינם נמנעים 

מבלי לדעת אם 
ברצון או בע"כ 

למסוק  –
)למסור?( 

בניניהם 
לסידור 

חתונות, למרות 
שאינם בטוחים 

שהכל יתנהג 
.שם כדת וכדין  

 

 

 

 

אשר לכן הננו לבקש את כת"ר לברר אודות הנ"ל בביה"ס בעיר גנים והן 
 –התפשט, מה היא תגובת הרבנים  אודות כללות המצב עד כמה שהענין

עד כמה למנוע עכ"פ את  –ובפרט אלה שעליהם לסדר את החופה וקידושין 
וכו'. בתה"ס שלנו שלא יסייעו ח"ו בדברים כאלה וכו'  
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 מכתב ברכה לרגל יום הולדתו

 

 

 

  

"כבמזמור תהלים שמתחיל עתה לאומרו: בך ה' חסיתי גו'  הוספה בכת"י:
 אבוא בגבורות גו' אגיד נפלאותיך

 ניני הפרט והכלל והצבור"ש"ב המצפה לבשו"ט בע
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 מכתב מהמזכירות

 

ת.סידור מהוצאת קה"ת שלא ברשוכנראה שהוצאת ספרים מסויימת הדפיסה סידור, והשתמשו ב  

 

 

 

   "אשר לכן נבקש את כת"ר להתענין בבירור הדבר, על איזה סמך צילמו את הדבר הנ"ל מסידורנו וכו' וכו'"
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תעוד מכתב מהמזכירו  

 

שבקר בירושלים ובשכון חב"ד ביחד עם ידידו,  "כ"ק אדמו"ר שליט"א קבל תלונה מתייר אחד
ולדאבונו הרב מצא את הנהגת הילדים בביהכ"נ ובחצר שלא כדבעי כלל, שהפריעו את 

 התפילה וכו' ושלא מהדרים פני זקן וכו'.

 

 

  

האיש  הזה כנראה רציני הוא ואין לו פניות בדבר. והנני כותב את הנ"ל בהוראת כ"ק אדמו"ר 
"שיעשה לשפר המצב ככל האפשר, ות"ח אם יודיע מהנעשה בזה.שליט"א ובבקשה   
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בנוגע לתפילין של אביו של כ"ק אדמו"ר  מכתב מהמזכירות  

 "ז"ע נודע לנו אשר אצל ר' יצחק שי' אזיקוביץ... 

 נמצאות התפילין של אביו של כ"ק אדמו"ר שליט"א...
 

 

 

 

.ן על מנת לשלחם לכ"ק אדמו"ר שליט"א...ולזה נחוץ ביותר להשתדל להשיג אצל הנ"ל את התפילי  

 כמובן, שבאם נחוץ להחליפם בעד זוג תפילין מהודרות, יש לעשות זה בהקדם...

 בטח ישתדל כת"ר בזה בהקדם הכי אפשרי ובזריזות, ויודיענו מהנעשה בזה."



"היום ה' ט"ו תמוז ה'תשע  

 מכתב מכ"ק אדמו"ר

 

מאז." והפ"נ"מאשר הנני קבלת המכתב   

 

 

 

  

 

 

 

 

"לבריאות ושמחה וט"ל ולבשו"טבברכה "  
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"והפ"נ יקראו עה"צ."מאשר הנני קבלת מכתבו מאז   

 

 

 

 

 

ש"ב המצפה לבשו"ט –לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה שמחה וט"ל בברכה   
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 תשובה לדברי הנחומים ששלח לכ"ק אדמו"ר אחר פטירת הרבנית חנה

 

 

 

 

  

והרי משולשת שמחתו בתורתנו, תו"ח –בברכה לבשורות טובות ולחג שמח "  

"ש"ב  
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 הוספה
 

להלן באים בקצרה כמה סיפורים אודות סב החתן שי' הרה"ח ר' נחום הלוי לאבקאווסקי ע"ה, 
 שעל שמו נקרא.

 

נקרא בערב סוכות למשרדי הק.ג.ב., וכשהגיע אמרו לו שיצטרך לחכות עד פעם  .א

שיגיע תורו להכנס לחקירה. אדהכי, ירדה השמש ונכנס החג, וחשב לעצמו 

שהנה יש בידו אפשרות כעת לקיים מצות אכילה בסוכה, כי יתכן ולא יחזור 

ית, עשה מעשה, והתגנב הביתה בחשאי. עשה קידוש, אכל כזהביתה מהחקירה. 

וחזר למשרד. בנס לא תפסו אותו תוך כדי מעשה, ותורו עדיין לא הגיע. הכל 

ושאלו בתמיהה תומו לגיסו אודות מקרה זה,  עבר בשלום ב"ה, ופעם שח כדי

גדולה, הרי אם היו מבחינים ביצאתך היו יכולים לענוש אותך בעונשים כבדים 

ה שכח ממה שהיה ר"ל, ופקוח נפש דוחה הכל?! וענהו בתמימות שבשעת מעש

 יכול לקרות, כי היה טרוד בחשיבה אודות קיום מצות סוכה!

היו לו שכנים יהודים שהשתייכו למפלגה הקומוניסטית, ופעם נתן לאחד  .ב

מהילדים הקטנים סוכרי' ובירך איתו את הברכה. בחזור הילד הביתה, סיפר 

ינו עליו להוריו אודות המקרה. כמובן שהוריו התקצפו והתרגזו ביותר, והלש

אמר לו שלא ילך עד שיביא מכתב לק.ג.ב., והורו לו להביא את ר' נחום למשרד. 

מהק.ג.ב. שאכן הוא נקרא. הלך הלה למשרד להביא מכתב, ובינתיים ברח ר' 

נחום עד יעבור זעם. כששאל גיסו הנ"ל איך סיכן חייו, ענה לו שהילד אינו אשם 

 לחנכו.בזה שהוריו קומוניסטים, וצריכים להשתדל 

היארצייט לאמו, היה רק ביהכ"נ אחד בכל העיר, והיו כמה חיובים. ומי בשנת   .ג

ד לקום בכל בוקר לפני עלות זכה להתפלל לפני העמוד. ר' נחום הקפי –שקדם 

!( והמתין מחוץ לביהכ"נ בקור הסובייטי למשך כמה שעות עד שהשמש היום )

 פתח את הדלת.
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בנעוול( היו כאלה מבני משפחתו שרצו  כשהלך ללמוד בישיבה בקרמנצ'וק )או .ד

להוציאו משם. ושלחו לכ"ק אדמו"ר הריי"ץ לאמר "אז מ'וויל האבן צוריק 

 אונזער נחום". והשיב כ"ק אדמו"ר הריי"ץ "ס'איז אונזער נחום".

 .היה ידוע בזהירותו בעניני הלכה, וכינו אותו בשם "דער צדיק פון מאסקווא" .ה

 

 הוספה ב'

 להלן באים כמה סיפורים אודות סב החתן )מצד אמו( הרה"ח ר' חנן הלוי לוין ע"ה

 

והכריחו את וסגרו את כל החדרים בצעירותו, התחילה ברוסיה המהפכה הבולשביקית,  .א

ההורים לשלוח את ילדיהם לבתי הספר שלהם. משפחתו עברה לגור בקייב בחשבם 

שבעיר גדולה קל יותר להתחמק מהממשלה. ר' חנן למד ב'חדר' מחתרתי עד הבר 

תמימים. ויהי היום, והממשלה בת תומכי ניף של ישימצוה, ולאחר מכן למד בס

החליטה להפוך חצי שטח בית הכנסת למועדון עבור המפלגה. דא עקא, שהברז הראשי 

השני של בית הכנסת. קם ר' חנן ועשה מעשה.  בצדסגור והיה שמילא את המקוה היה 

תם עדון שלהם והתחיל לרקוד אונכנס למו שתה קצת 'לחיים' ועשה עצמו שיכור

לנוח קצת. נכנס לחדר צדדי, ובהבחינו שאין רואה,  ביקשזמן וכעבור ולשמח אותם, 

מש במקוה כך זיכה את אנשי העיר להשת הלך בחשאי לברז, פתח אותו, והלך לו.

 כשרה.

שמעה את בתם הבכורה(  ללדת)אשתו ע"ה סיפרה שכשהיא הגיעה לבית היולדות  .ב

חדר לחדר בהרגם את תכוננים לחתוך את בטנה ולא רצו שתלד. וכך עברו משמ

לה לצרוח במר נפשה, והיתה בפחד גדול. התינוקות. כשראתה אותם מתקרבים, התחי

עצמה את עיניה והתחננה לה' שיושיעה מידם של הרשעים. פתאום הופיע רופא לבוש 

בחלוק לבן, הרגיעה ואמר לה שאל לה לדאוג, ולא ינגעו בה לרעה. אז צעק על האנשים 



 שמחת הנישואין של נחום הלוי וחיה מושקא שיחיו לאבקאווסקי

, ואכן עזבוה לנפשה. אמרה לעצמה שאין לה ספק ששלח הקב"ה את אליהו יו בחדרשה

  הנביא בזכות מסירות נפשו של בעלה.

אנשים הובלו  10יאר, בו נרצחו הוריו הי"ד: ..."קבוצות של -ח באביטב קטע מסיפור .ג

אשר הכו אותם  -מראש התור בכל פעם דרך "מסדרון" של שתי שורות נאצים 

תוך אזור שבו נצטוו להפשיט בגדיהם ולהתייצב על שפת הגיא, אל  – באכזריות באלות

יאר נרצחו כמאה אלף איש, -הגיא. בטבח באבינורו ונפלו מטה אל תוך  מקום שבו

, ר' אברהם ורעייתו פעשא הי"ד, וזכו למות על קידוש רובם יהודים, ביניהם הורי ר' חנן

סיפר לבנו ר' חני'ע  כפרי אחד שראה במו עיניו את הרצח,נים, לאחר כמה שהשם. 

של עשרות אנשי "הייתי שם וראיתי את אביך יוצא מביתו עם אמך בראש קבוצה 

מלווה בחיילים. יהודי עם זקן  לבוש בקיטל לבן, דומה למלאך ה' צבאות,ביהכ"נ שלו, 

מרשים ביותר בדרך למות קדושים. אימך התחילה לבכות בכי תמרורים, פנה אביה 

ה בקול רם וקרא: "פעשא, הנה נזדמן לידינו מצות קידוש ה', הבה ונקיימה. על מה אלי

והי' מסיים ר' חנן תבכי, הרי הולכים למות על קידוש השם, היש דבר גדול מזה?!". 

 ".עצמו קידוש ה'זה  "ההליכה של יהודי למות על קידוש השם,

 

 

 הוספה ג'

 

בו  שכתב ר' חנן לעצמו, מיומןעוצמתי קטע  . להלןבכתיבתו שובה הלב חנן הי' ידוע ר'

בהיותו בסטאלינגראד בעת מלחמת מתאר איך שהקפיד להניח תפילין בכל יום בהיותו 

 !עולם השניה

 

.. אויב שען יא א סאלדאט, אויב שוין יא דינען, ןנאר דאך בעט איך שטענדיק דעם אויבערשט"

ייער ינען דיך. זיין דיינער א סאלדאט! און העלף מיר צו זיין דיינער א געטראיז שוין בעסער ד
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ן דעם אויבערשטן און מיר. געהיימעניש צווישא  –און נאך עפעס איז דא א סוד סאלדאט! 

צוויי קלייניקע, אבער קליינע פאר ט וויסן: אין קעשענע האב איך קיינער טאר חלילה ני-קיינער

תפילין און א פיצינקן תהלימל, חלילה וחס ווען עמעצער אין דער רויטער ארמיי דערוויסט זיך 

דערווייל קיין איין טאג ניט  דערפון! און געלויבט דער אויבערשטער, וואס איך האב נאך

ד, אמאל אין א וועלדל, אמאל אין א דורכגעלאזן אן תפילין: אמאל געלייגט זיי אין פעל

 ליידיגן וואגאן, אדער אויפן בוידעם פון א פארלאזטן הייזל. 

היינטיקן ווינטער, ווען אלץ איז געווען איינגעהילט אין פראסט און אין שניי און ס'איז געווען 

הויכע איך זיך ארויפכאפן אין איינעם פון די פלעג  –שווער צו געפינען א ליידיקן ווינקל 

שטיבלעך, ביי דער פארפרוירענער וואלגע, וועלכע שטייען פארלאזטע און -הילצערנע פישער

פלעג איך זיך דארט  –אונטערגעשפארטע מיט הויכע קלעצער, פארשאטענע מיט שניי 

אריינגראבן אינעווייניק אינעם שניי, ארויסבאקומען מיין לינקע האנט פונעם גאנצן געפאק 

געווארן און גענומען קריכן גן די תפילין... און ווען איך בין שוין פארטיק קליידער און ליי

באגעגנט מיך עמעצער ביים טאמער  –צוריק, איז ביי מיר שטענדיק גרייט געווען א תירוץ 

ען געמוזט האבן שטענדיק א פארטיקן. אז ניט, איז ביטער... ארויסקריכן. א תירוץ האט מ

אבער ווען איך פלעג זיך שוין אפפארטיקן מיט לייגן די תפילין, האב איך זיך געפילט  דערפאר

, כאטש די פינגער האבן געשטאכן פון פארפרירונג, און גוט י דערווארעמטאזואזוי דערהויבן, 

איז מיר דעמאלט געווען אויפן הארצן! געפילט האב איך, אז איך בין ניט גלייך צו אלעמען 

-אנדערע באשיץדא... געפילט האב איך, אז מיט מיר פירט מען עפעס אן אנדער חשבון, 

 ... זיינען מיר געגעבן געווארן מיטלען

איצט שטייענדיק דא ביינאכט, האב איך אינגאנצן ניט מרגיש געווען ווי די מינוטן לויפן 

יך אזוי ציען לאנג, לאנג. נאר מיין בליק פאלט פארביי. איך וואלט געוואלט, אז די נאכט זאל ז

אן עטוואס העלער ווערן -אויף דער לינקער זייט וואלגע. דארטן, ווייט אויפן האריזאנט, הויבט

 דער הימל. די לייכטנדיקע "פאנארן" האבן זיך שוין אויפגעהערט צו צינדן אין דער לופטן.

מען שטרענגט אן דעם בליק זעט מען שוין ס'איז נאך פינסטער דא אויף דער ערד. נאר ווען  

בולט ארום און ארום די גאנצע פאזיציע אונזערע: די נאסע הארמאטן, די הילצערנע קעסטלאך 

 סנאריאדן, די איינזאמע צעפליקטע בוימער מיט אפגעהאקטע קעפ...
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ווארפער, האט פלוצלונג געעפנט א פייער, אויסגעשטעפט א גאנצע סעריע -א דייטשער קוילן

קער מענטש וואלט זיך קוילן און ווידער פארשטומט געווארן. עס זעט אויס, ווי א שלעפערי

פלוצלונג הויך צעגענעצט און ווידער פארמאכט דאס מויל. איך הער ווי אין זעמליאנקע טוט 

פוס די  –צו מיטן שטיוול אין דער ערד -שטיוול, שטופט אריין א פוס, קלאפטעמעצער אן די 

 זאל אריינקריכן.

קעשענע די תפילין. איך קוק אויפן -אינסטינקטיוו גיט מיין האנט א ריר אן אין דער הויזן

 האריזאנט און עס זאגט זיך ארויס פון מיין מויל: "הגיע זמן קריאת שמע של שחרית".

ען מיך אומבייטן. אלע שקצים שלאפן נאך. וועל איך אריין גיין אין זעמליאנקע, באלד וועט מ

אויסווישן מיין נאסן אויטאמאט, אנטאפן א ליידיקן פלאץ, וואו אלע ליגן נאך צעלייגט אין 

זייער שלאף. כ'וועול זיך אוועקלייגן, זיך איבערדעקן מיטן נאסן, דורכגעווייקטן שינעל, און 

 ך קענען אומגעשטערט לייגן מיינע תפילין.איוועל  –דאן 

 געלויבט איז דער אויבערשטער, וואס טוט מיט מיר חסד..."

 

 ד'וספה ה

היה הסדר שהיו צריכים למלאת טופס אם בכולל בשנת תשכ"ז, אב החתן שי' למד כש

י' שלמד לעיונא ל יום לסדר, וגם מה שלמדו במשך החודש. וציין אב החתן שהגיעו בכ

מתחילת מסכת גיטין עד דף ח' ע"א. וצירף כ"ק אדמו"ר פתק בכתיה"ק לדו"ח שלו בזה 

 הלשון:

"לברר סו"ס אצל הנהלת הכולל למה במשך חודש שאין בו אף יומי דפגרא אחד למד רק ו' 

 "דפים ותו לא?!

היה עליו ללמוד בכולל רק החצי השני של היום, משעה יש לציין שע"פ הוראת הרבי 

 , ורק חמש ימים בשבוע!7:00עד  3:30
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 לזכות

 שיחיו חי' מושקאמרת והכלה המהוללה  הלוי נחוםהרה"ת החתן  

  ווסקילאבקא

 נישואיהם בשעה טובה ומוצלחתלרגל 

 ביום חמישי ט"ו תמוז ה'תשע"ה

 

 ולזכות הוריהם וזקניהם

 וסקילאבקאו שיחיו פעשאהלוי ורעיתו  ישראלהרב ר' 

 סלוניםשיחיו  חנהורעייתו  חייםר' הרב 

 יםסלונתחי'  פנינההרבנית 

 פעווזנערתחי'  עשקאהרבנית 

 

 

 


