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פינסאןשיחיוישראל ומושקא 
ג"תשפ'ה תשרי ה"כ

-שנת הקהל -



 



  בעזהי"ת

  פתח דבר
 

תי', הננו  מושקאשי' עם ב"ג הכלה מ'  ישראללזכרון טוב, יום כלולת צאצאינו החתן התמים הרב 
מיוסד על ההנהגה בעת שמחת  –בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק 

 .תשורה המוסגרת בזהב –הנישואין של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
* 

  :התשורה כוללת
 

ו"ר א( העתק מהתשורה שחילק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע להמשתתפים בהחתונה של כ"ק אדמ
 .המשיח שליט"א עם הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"עמלך 

 

יששכר דב ( לסב החתן הרב 2ע"ה; ) ניסן פינסאן( לסב החתן הרב 1) -ב( שער אגרות קודש 
 .( שונות4ע"ה; )יעקב ליפסקער  של הכלה הרב רבה אסב( ל3ע"ה; ) הורביץ

 

 .( שער התמונותג
 

( התוועודת ש"פ לך לך תשי"א; 2)( עמוד מהתועדות שבת בראשית תשי"א; 1) -שער הגהות  (ד
 .( מכתב כללי ר"ח מרחשון תשמ"ג3)

 

 
 .לראשונהיצויין שרוב החומר מתפרסם בזה 

 
 לארכיון התודה והברכה לכל אלו שפתחו את אוצרותיהם עבור תשורה זו. במיוחד תודתנו נתונה

 JEM - The Living Archive  לדפוס, וזכות הרבים תלוי' בהםל מסירת תמונות יקרים ע. 
* 

זיך מיטן  ויהי רצון, שתיכף ומיד "ישמע . . קול ששון וקול שמחה" האמתי, כאשר "נזכה זעהן
 !ד ממשתיכף ומי"קהל גדול ישובו הנה", רבי'ן״, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 

 
 !יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

 
 קלערפינסאן                                  משה ובת שבע שמונחום ושרה 

 
 שנת הקהל – כ"ה תשרי ה'תשפ"ג

  מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 .ברוקלין, נ.י
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       b כ"ה תשרי ה'תשפ"ג   

 
 
 

 
 התשורה שחולקה בחתונת כ"ק אדמו"ר שליט"א

 והרבנית הצדקנית נ"ע
 

 

 חי' מושקא החתונה של כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקניתבאמצע סעודת 
, שעה שהסיבו המסובים ליד השולחנות הערוכים, ציוה כ"ק אדמו"ר זי"ע נ"ע

 לאחד מתלמידי התמימים, לחלק בשמו, לכל אחד ואחד מהמסובים,נ"ע מהוריי"צ 
 תשורה מיוחדת:

-רתילום "תמונת הדגליון שנכפל לשלושה חלקים. מצדו האחד של הגליון נדפס צ
ול קודש. גוף כתב יד קדשו של כ"ק אאזמו"ר. אדמו"ר אבינו הראשון. רבינו הגד

ם זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע", ומצדו השני, כלפי חוץ, נדפסו שלושה צילומי קטעי
אף הוא בגוכי"ק של אדמו"ר הזקן. השניים  –כתוב בלשון הקודש  –קטנים, האחד 

 דם אחר.אידי -האחרים נכתבו ברוסית על

ל כ"ק לגליון זה צורף גליון נוסף שנכפל לשנים: מצד ימין נדפס צילום מכתבו ש
כ"ק  כתוב בכתב ידו של אחד המזכירים וחתום בגוכי"ק של ה –אדמו"ר מהוריי"צ 

בו הוא מודיע כי מכתב של אדמו"ר הזקן שראה לכבד בו "את  –ריי"צ והמאדמו"ר 
דמיטב  ומרחוק . . אשר סגולה יהי' לכל מילי כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב

ו". בצד מנפש ועד בשר, בתוככי ידידינו אנ"ש, ד' עליהם יחיו, וכל מחבבי תורה יחי
ידו של אותו -אף זאת בצילום כתב –השמאלי של הגליון, נדפסה פשר פתשגן הכתב 

ל את ו מפרט כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ את הנסיבות בגללן שלח רבינו הגדוב –מזכיר 
  .מכתבו הנ"ל

בנוסף לחלוקת התשורה בעת החתונה, שלח כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ תשורה זו 
לכמה מחסידיו, וכלשון כ"ק אדמו"ר שליט"א באחד ממכתביו "אשר כ"ק מו"ח 

 אדמו"ר שלחו בתור מתנה לחסידים ואנ"ש בקשר עם חתונתי".



6     b     פינסאןו שיחי ישראל ומושקא של ןנישואישמחת התשורה מ 
  

 ת"בעזהי

 

     שלום וברכה
 

 לזכרון טוב, ליום כלולת בתי הכלה המהוללה מ'         
ג החתן הרב מ' מנחם מענדל שי', "חי' מושקא תחי' עם ב

הנני בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב 
בתשורה המוסגרת בזה, העתק מכתב כתב יד  ,ומרחוק

ר, אבינו הראשון, רבינו "ר אאזמו"ק אדמו"קדשו של הוד כ
הגדול זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר סגולה יהי' לכל מילי 
 דמיטב מנפש ועד בשר, בתוככי ידידינו אנ"ש, ד' עליהם יחיו,

 וכל מחבבי תורה יחיו.

 בשמחה ובברכה ]חתי"ק[

 

 ''תמימים דליובאוויטש-תומכי,,ישיבה  

 ג' י"ד כסלו, תרפ"ט, ווארשא. 

 

 

 

פרשת מכתב קדש זה הוא, כי היחס בין החסידים  
ומנגדיהם בעת ההיא הי' במצב כזה, אשר באחת האסיפות 

ש בווילנא היו קבוצת אברכים מופלגי תורה מצעירי "של אנ
החסידים דעתם לצאת לריב עם מנגדיהם ומאנו להוסיף 
ללכת בעקבי מתוני אנ"ש שבראשם עמד פרנס הקהלה 

נ"ע אשר כחמשה ששה שנים  החסיד ר מאיר בר' רפאל
מלו והשתדלו דבר הבאת שלום נ"ו לערך( ע -)תקנ"א 

ובאסיפה ההיא תמך החסיד רמ"מ נ"ע בידם של הצעירים 
ויצא בדברים יוצאים מלב כואב, מרוב הנגישות שסבלו, נגד 

 החסיד רמב"ר נ"ע

באותו מעמד שלח רבנו הגדול אליהם ציר מיוחד,        
ל המוח שליט על הלב, וזאת היא לאמר, הצדק אתכם, אב

עבודת אנ"ש להיות לבם ברשותם ומכון לאהבתו ויראתו 
ית', ולבא פליג לכל שייפין בפועל במדות טובות באהבת כל 
ישראל לטובה וסוף כבוד אלקים לבוא כאשר יפוצו מעינות 
מעין בית ד' אשר נגלה ע"י מורנו הבעש"ט נ"ע ומלאה הארץ 

 דעה את ד'

אלול דשנה ההיא שלח רבנו הגדול מכתב זה ובחדש       
 להחסיד ר' משה נ"ע
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       b כ"ה תשרי ה'תשפ"ג   

 

הטה]ור[ להעביר על מדותיו כמארז״ל לידידי מו' משה נ״י שאלתי ובקשתי לעורר רוח טהרה בלבו 
 כל המעביר על וכו' ולהיות מן הנעלבי]ם[ ולבקש מחילה ברבים מהנגיד מו' מאיר נ״י קודם יה״כ

תוך מהבע״ל ]יום הכיפורים הבא עלינו לטובה[ ולעשות זאת למעני ולמען השלו[ם[ כי אין שלו' יוצא 
הצרות והתלאות הן ממחלוקת לש״ש  מריבה ח״ו ובפרט ממחלוקת לש״ש ]לשם שמים[ אשר רוב

פי  הרחמן יצילנו ממנה ומגודל בטחוני שדברי אלה המועטי]ם[ יחזיקו המרובי]ם[ ויהיו לרצון אמרי
ולא ישליכם אחרי גיוו ח״ו קיצרתי ואומר שלו' שלו' מאדה״ש ]מאדון השלום[ כנפש תדרשנו ד״ש 

 זלמן]דורש שלומו[ וטובתו מלונ״ח ]מלב ונפש חפיצה[ שניאור 

 

 אשמש ונאמן דק]הלת[ ווילנ בגוף כתב יד קודש אדמו"ר הזקן: להרבני מו"ה מייזליש -מצד ימין  
 

בתרגום ללה"ק(: לאדון יהודי משה )ידי אדם אחר -שלוש השורות הנוספות, בשפה הרוסית, נכתבו על
 מורדוכוביץ ]בן מרדכי[ מייזליש בוויל



8     b     פינסאןו שיחי ישראל ומושקא של ןנישואישמחת התשורה מ 
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 שער אגרות קודש

 

 מכתב לסב החתן
 הרה"ח ]...[ ניסן שי'

 בטח יודיע בשו"ט מבריאות זוגתו תי'
 ]בברכ[ת חוגמח"ט

 

 



10     b     פינסאןו שיחי ישראל ומושקא של ןנישואישמחת התשורה מ 
 

 

 

 

 מכתב לסב החתן
 .ואין כדאי להשתדל עוד. והשי"ת יצליח

 ]בברכ[ת הצלחה ולבשו"ט
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       b כ"ה תשרי ה'תשפ"ג   

 

 

 מכתב לסב החתן
 וק"ל. .ואדרבהפשוט שהמוסד צ"ל פתוח גם בימי הקייץ, 

 



12     b     פינסאןו שיחי ישראל ומושקא של ןנישואישמחת התשורה מ 

 
 מכתב לסב החתן

 מהצלחת עבוה"ק חינוך עטה"ק דבנות ישראל שתליט"א
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       b כ"ה תשרי ה'תשפ"ג   

 

 

 מכתב לסב החתן
  ,מיעוט מספר המשתתפות ב,,גן ישראל" ,כמובן ,מצער

 העיקר?! שהואבהנוגע למעשה  -ומה יוסיפו התירוצים 

 



14     b     פינסאןו שיחי ישראל ומושקא של ןנישואישמחת התשורה מ 

 

 
 

 
 הכלהרבה של  אסבמכתב לק המזכירות של[ ]העת

 של[ מל"חהמכתבים ]המכתב נכתב על נייר 
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       b כ"ה תשרי ה'תשפ"ג   

 

 
  העתק המזכירות

 ]המכתב נכתב על נייר המכתבים של[ קה"ת
 קבלות נפנה ]=מעמד[ ע"פ רשימתו נשלחים היום.



16     b     פינסאןו שיחי ישראל ומושקא של ןנישואישמחת התשורה מ 

 

 אמי מורתי שליט"א שמעתי' מדברת[ רק ]טוב עליהם[ ]אנשים שאיני מכירים,
 אתר? לבההדפסה שם, כמובן מהנמצאים עאם יוכרח הר"ד לנסוע, מי הוא המתאים ביותר להתעסק 
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       b כ"ה תשרי ה'תשפ"ג   

 

 

 

 
 באנגליתמענה 

The Rebbe switched the order of the words “is it” and made an arrow before and after making the sentace 
ave all our hbetter to “crossing out  neth [and .S.Mand writing  ”diversified business theit is better to keep “

eggs in one basket” 
  





ב"תשנ'חשון ה' ה

שער התמונות
אישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של  b



ישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של 

ח"חורף תשי

א"כ-ט"תשי'תשרי ה

bב

צאתכם לשלום
-ויעקב הלך לדרכו -

ז"ז אלול תשי"י



ג לערך"ניסן תשל

גישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של  b

ב"ניסן תשל



ישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של  bד

מקדש ישראל

א"אלול תשמ' ב

כינוסי נשים



ז"ח אלול תשל"כ

הישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של  b

א"ד אלול תשל"כ



ז"תשרי תשל' ט

ישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של  bו

לעקאח

נ"תשרי תש' ט



ישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של 

ב לערך"סוכות תשל

ז b

ב"תשרי תשנ' ז



ה"תשכ

ישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של  bח

"דער רבי איז געזונט,,
-שנה 45-

ח"תשרי תשל' כ



טישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של  b

ברכת החמה
-שנת הקהל -

א"ניסן תשמ' ד



ה"שבט תשל

ישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של  bי



יאישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של  b

ב"חנוכה תשנ

נ"ב מנחם אב תש"כ



ישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של  bיב

שנת הקהל–ח "תשמ

א"ג אלול תשכ"כ



ג לערך"תשל

יגישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של  b

ז"א ניסן השל"י



ישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של  bיד



טוישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של  b

ט"עשרה בטבת תשמ



ישראל ומושקא פינסאןמשמחת נישואין של  bטז 

!רצוננו לראות את מלכנו
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 שער  ההגהות

 
 

 מהתוועדות שבת בראשית תשי"א



36     b     פינסאןו שיחי ישראל ומושקא של ןנישואישמחת התשורה מ 

 מהתוועדות ש"פ לך לך תשי"א
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       b כ"ה תשרי ה'תשפ"ג   

 



38     b     פינסאןו שיחי ישראל ומושקא של ןנישואישמחת התשורה מ 
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       b כ"ה תשרי ה'תשפ"ג   

 



40     b     פינסאןו שיחי ישראל ומושקא של ןנישואישמחת התשורה מ 
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       b כ"ה תשרי ה'תשפ"ג   

 



42     b     פינסאןו שיחי ישראל ומושקא של ןנישואישמחת התשורה מ 
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       b כ"ה תשרי ה'תשפ"ג   

 



44     b     פינסאןו שיחי ישראל ומושקא של ןנישואישמחת התשורה מ 
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       b כ"ה תשרי ה'תשפ"ג   

 



46     b     פינסאןו שיחי ישראל ומושקא של ןנישואישמחת התשורה מ 
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       b כ"ה תשרי ה'תשפ"ג   



48     b     פינסאןו שיחי ישראל ומושקא של ןנישואישמחת התשורה מ 

לפני ארבעים שנה –מכתב כללי ר"ח מרחשון תשמ"ג   
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50     b     פינסאןו שיחי ישראל ומושקא של ןנישואישמחת התשורה מ 

 



 



ר שיבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי  "יה
והמצוה כפי שהם מוארים במאור  התורה 

זוהי תורת החסידותשבתורה 
א"ר מלך המשיח שליט"ק אדמו"לנחת רוח כ

לזכות הוריהם
ת נחום וזוגתו מרת שרה שיחיו פינסאן"הרה

שבע שיחיו שמוקלערת משה וזוגתו מרת בת"הרה


