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BLESSINGS TO OUR GRANDCHILDREN 

MENACHEM MENDEL AND MUSHKA RAPOPORT 

In celebration of the auspicious day of your chassuna, dear Menachem Mendel and Mushka, we 

present you with a gift – priceless beyond measure. This colorful compilation of interesting material 

is from the archives of your Zeidy Mindel – reflecting the holy work he merited to do for our Rebbeim 

– the Frierdiker Rebbe and the Rebbe over the many decades he served them so faithfully and 

humbly.  

The material in this teshura is but a glimpse into various aspects of the HISTORY OF CHABAD IN 

AMERICA - since its inception in 1940, with the arrival of the Frierdiker Rebbe to the USA, and over 

the next five decades.  

Part of this very unique history is the ground-breaking children’s monthly magazines, TALKS AND 

TALES (English) and SHMUESSEN MIT KINDER (Yiddish) which your Zeidy Mindel wrote during the 

course of over forty five years. Each and every article in the Talks and Tales had the distinction of the 

Rebbe’s careful editing before going to print each month. You will see the Rebbe’s notations on a 

sample of some of these articles, as well as letters relating to Zeidy’s literary works. 

A substantial part of the history of Chabad in America includes also the well known 

CORRESPONDENCE of the Rebbe, which he entrusted to your Zeidy Mindel, his personal secretary. 

People from all backgrounds the world over corresponded with the Rebbe in many languages and 

the Rebbe, in turn, answered their letters in four languages - English, Hebrew, Yiddish and Russian. 

Here you will notice some of these letters in the making - with the Rebbe’s careful and exacting 

notations in different stages of preparation, before the final draft was ready to be signed by the Rebbe 

and sent to the correspondent. Some of the Rebbe’s notations are also written on the original letter 

which the correspondent sent to the Rebbe and entrusted to Zeidy. 

Zeidy was also sent on a number of fascinating missions by the Rebbeim - and material relating to 

these missions is included here as well.  

The Rabbeim considered Zeidy Mindel their dear friend - addressing personal letters to him in a 

warm and caring manner, some of which are included here. The Rebbe gifted Zeidy with a siddur and 

inscribed it with his warm personal wishes. 

We wish you, our dear grandchildren – Menachem Mendel and Mushka, heartfelt mazel tov wishes 

on this special day and give you our blessings for a long, happy and meaningful life together, with the 

fulfillment of the Rebbe’s brochos in their entirety for you and yours. 

You are both blessed with exemplary parents and grandparents who have been devoting their 

lives to the shlichus of the Rebbe and who have shown you a clear path to follow, Baruch Hashem. May 

you emulate them in your life’s shlichus together and go from strength to strength. 

We are so proud of your parents dear Mushka – our beloved children, Rabbi Shmuel and Tzippy 

Mann – who have served the greater community of VENETIAN AND SUNSET ISLANDS in Florida with 

such devotion and self-sacrifice, reaping B”H blessed fruit. May they enjoy many and increased 

blessings physically and spiritually in all their work and Yiddisher chasidisher nachas from all their 
children. 

With love and blessings, 

ZEIDY AND BUBBY – SHALOM BER and FRIDA SCHAPIRO





 ותוכן מפתח

 9 .......................................................... שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

אגרות קודש שנשלחו להורי וזקני החתן והכלה במשך השנים, הן לשמחות משפחתיות והן 
השליחות: מכתבים להרב דוד שיחי' ובעיקר בקשר למלאכתם מלאכת שמים זוהי עבודת 

 רפפורט ולמרת מרים ע"ה ניומאן

 29 .................................................................................... מקדש ישראל

 שידוכין נישואיןבעניני  אגרות וכתי"ק

 53 ..................................................................................... ספרא דמלכא

ע"ה אגרות וכתבי קודש הקשורים למזכירו הנעלה והמופלג של רבותינו נשיאינו, הרב ניסן 
 בענין שמירת זכויות היוצר עוללותגם נדפסו כאן  מינדל.

 99 ............................................................ שמועסן מיט קינדער און יוגנד

אגרות, מענות והגהות השייכות לירחון הנפלא שי"ל במשך עשיריות בשנים, תחת פיקוחו של 
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, כאשר כל גליון וגליון זכה לעלות על שולחן מלכים להגהה. במדור זה 

ונגען אין בילדער" שי"ל דערצייל –לקונטרס "אויסגעצייכנט  סקירה מקיפה וראשוניתתבוא גם 
 מכתב בפרסום ראשון ע"ד נחום איש גם זו ורבי עקיבאע"י המל"ח בשנת ה'תשח"י, כמו גם 

 99 ...................................................................... אנא נפשי כתבית יהבית

המיסיון שאחזה בנוער  נגעכמה מהם אודות כתבי ומכתבי קודש בענינים שונים ומגוונים, 
 היהודי באופן מבהיל בשנים ההם

 119 ............................................... ועם כלשונו מדינה ומדינה ככתבה ועם

 באנגליתמעניינות ויסודיות מכתבים ואגרות קודש צרור 

 139 ......................................................... ויקשב וישמע ויכתב ספר זכרון

מהנשמע והנעשה בבית יומן מרתק שנכתב בידי אבי הכלה, הרב אברהם שמואל שיחי' מאן, 
תשמ"ט-בשנות האור תשמ"חחיינו 



 



 שאל אביך ויגדך
 זקניך ויאמרו לך

 ות קודש שנשלחו להורי וזקני החתן והכלהאגר

  
 
 
 

  





a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

9 

 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

01 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

00 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

01 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

01 

 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

01 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

01 

 שלוחו של אדם כמותו



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

01 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

01 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

01 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

09 

 ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

11 

 מרת מרים ע"ה ניומאן – סירות לחינוך יהודימ

 
 א. חינוך ילדים כדבעי



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

10 

 "לחינוך עטה"קמשמח מאד לשמוע ע"ד פעולותיך "ב. 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

11 

 "Release Hour"ביטול טענת המתנגדים לג. 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

11 

 
 
 
 

 ה.-ד



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

11 

 ו. "על אף שאי"ז לרוח . . תחושת הצניעות האמיתית שלך"



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

11 

 "אני בהחלט מחשיב אותך במקום נכבד ]בנשי חב"ד[" ז.



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

11 

 
 
 

 ט.-ח



 מקדש ישראל
 אגרות וכתבי יד קודש

 בעניני שידוכין ונישואין  
  

 
 
 
 

  
 





a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 92 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 תנים וכלותלחהיהודי מכתב למכון  .א



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 03 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 חששות פסיכולוגיות בשידוך; ניצול כל דברב. 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 03 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 בגין מנחם בתברכה לחתונת  .ג

 ד. גדול השלום





 ספרא דמלכא
 אגרות וכתבי קודש אל ואודות

 הרב ניסן מינדל ע"ה  
  

 
 
 
 

  
 





a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 53 ע"ה מינדלמארכיון המזכיר הרב ניסן 

 א. "ממלא את תפקידיו בצורה מושלמת"

 

 

 

 

 

 

 

 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 53 ע"ה מינדלמארכיון המזכיר הרב ניסן 

 
 
 ב.

 
 ג.



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 53 ע"ה מינדלמארכיון המזכיר הרב ניסן 

 ד. "מיינע בעסטע פריינד . . מר. מינדעל"



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 53 ע"ה מינדלמארכיון המזכיר הרב ניסן 

 
 

ו הכי ה. עבודת
 "נשגבה . . ימשיך

 
 
 

 
 
 

ו. "והקאפירייט יהיה על 
 של ידידי"שמו 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 53 ע"ה מינדלמארכיון המזכיר הרב ניסן 

 

 שמורות הזכויות כל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 04 ע"ה מינדלמארכיון המזכיר הרב ניסן 

 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 04 ע"ה מינדלמארכיון המזכיר הרב ניסן 

 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 04 ע"ה מינדלמארכיון המזכיר הרב ניסן 

 
 
 

ז. "הנני ממלא את ידי 
 ידידי הנכבד והנעלה"

 
 
 

 
 

"וחתני . . וידידי בודאי ח. 
 ימלאו חפצי בזה"

 
 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 05 ע"ה מינדלמארכיון המזכיר הרב ניסן 

 
 

 ט. "למזכרת בברכה"

 
 
 
 
 

 
 

. "מאד נעריך כל י
 אדיבות שתראו אליו"



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 00 ע"ה מינדלמארכיון המזכיר הרב ניסן 

 
 

. "מזכירי הנעלה יא
 והמופלג"

 
 
 
 
 

 
 

ידידנו . "בי
 הנכבד,

 דר. ניסן מינדל"



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 03 ע"ה מינדלמארכיון המזכיר הרב ניסן 

 
 
 

 . "לאות ידידותיג
 ובברכת השנה"

 
 
 
 

 
 

 . "מינדל שי'"יד



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 03 ע"ה מינדלמארכיון המזכיר הרב ניסן 

 . "לפעול עליו ע"י הרנ"מ שי' שכמדומה מידידיו"טו



 שמועסן מיט
 דקינדער און יוגנ

 והגהות אגרות, מענות

  
   

 
 

   
  

 





a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 94 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 א.



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 05 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 "טאקס"ב. פעולת ה



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 05 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 "טאקס"הגהת ה .ג



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 05 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 "טאקס"עלי הגהה מה .ד



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 05 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 09 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

II



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 00 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 05 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 05 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 לי הגהה מהשמועסן. עה



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 05 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 04 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 55 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 55 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 . הצעות לעריכת מפתח ל"טאקס"ו



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 55 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 "בטל התמיד" אימת?  (1. עיונים בשמועסן )ז



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 55 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 59 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 מדוע לא נזכר ע"ד המבצעים? ( 2. עיונים בשמועסן )ח



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 50 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל
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 מי יביןשגיאות  ( 3. עיונים בשמועסן )ט
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 55 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל
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 55 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 הערות שונות ( 4. עיונים בשמועסן )י
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a  י"א טבת ה'תשע"ט –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורט b 

 07 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 דערציילונגען אין בילדער –נט כאויסגעציי

                                                           
 ( גלופת דפוס שהשתמשו בה לייצר עותקים מציור מסויים וכיו"ב.1

 כרטיס העסק של משפחת פרנקל בצרפת
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 07 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

                                                           
 אדון[.כבוד הערטע הער ]=זייער גע( 2
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 07 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

                                                           
 ( באיזה סיפורים לבחור.I( במענה על שאלתו )ראה מכתב ד3
 ה ציורים, ופעם א' בן יט ציורים.-( כי עד הנה שלח סיפורים בני ד4
 .(07-07, 07)ראה לקמן ע'  ציורים שעשה מר פרנקלחלק העליון של המקום חלק ב רואיםמכאן ואילך ע, שהציורים מילאו את כל הריבוע. אכן "( דלא כע5
 . או שעשה כן בא' הציורים שלא הגיעו לידינו.(88 ')ראה לקמן ע משל השותפיםבא' האנשים בגילוי ראש ( לכאורה הכוונה למה שצייר 6
 ( לכאורה זוהי הוראה כללית לעתיד, ולא לשלול משהו שבעבר, שכן כל הסיפורים שצייר עד כה קרו לאחרי חתימת התנ"ך.7
 כבכתי"ק דלעיל.( 8



a  י"א טבת ה'תשע"ט –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורט b 
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 סיפור זה נדפס בקונטרס שי"ל לפועל ע"י המל"ח.יש לציין, ש(  9
 .ציין תאריך זה שם )כדלקמן( למכתביו צירףב( מהרשימות ש .( ועל המעטפה717177( זה ידוע לנו א( מהתאריך הלועזי שמופיע בראש המכתב )10
תשכ"ז. שיחות: ש"פ תשא תשמ"א. שמח"ת תשמ"ב. ועוד כו"כ מענות לאנשים פרטיים. ( ראה מכתבים: כ"ט שבט תשכ"א. כ"ה סיון תשכ"ב. י"ב שבט 11

 והדברים ידועים.
 ( נראה שהתחיל לכתוב "בהציורים".12
 .( כן נראה הפענוח. ועצ"ע13

 נדפס בעמוד שלפנ"זהרב חדקוב למכתבו שוגמאות שצירף הד



a  י"א טבת ה'תשע"ט –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורט b 
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a  י"א טבת ה'תשע"ט –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורט b 

 07 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

                                                           
ע )אלא אריה על השו"לכאורה משום שברוב המקורות הוא מסופר על "רבי גור ארי' הלוי" מאוסטריה. ואולי הוא בעהמ"ס גור זה הוא שם טעם ( 14

 שהמחבר הנ"ל גר באיטליה(.
)וכבר ידועה השקו"ט בזה שהביא הרמב"ם הלכה זו כסניף  ( ר"ה כד, א. ע"ז מג, א. מנחות כח, ב. רמב"ם הל' ביהב"ח פ"ז ה"י. טוש"ע יו"ד סי' קמא ס"ח15

. ואף דשל עץ מותר, מ"מ המנורה בציור נראה כשל מתכת. מה גם מ(להל' מורא מקדש ולא בהל' ע"ז. ויש לדייק בחילוקי הל': תבנית, צורת, כנגד. ואכ"
ל אופן שלדעת ריב"י גם של עץ אסור אף דלית הלכתא כוותיה. אמנם עיין ש"ך שם סקל"ה מרש"י דגם של חרס שרי. ואולי סתם מנורות הם של מתכת. ובכ

)ואולי  ה"ה רק ציור על נייר ולא מנורה ממשלכאורה ההערה כאן, ד ון בפשרועדיין יש לד ל"ל להכניס א"ע במחלוקת אם אפשר בקל לשנות מספר הקנים.
 וראה הערה הבאה.הוא תלוי בחילוקי הלשונות דתבנית וצורת. ודו"ק(. ואכ"מ. 

לעורר : ק אדמו"רכ" כתב ער, ו' אד"ר תשנ"ה )פדיון הבן( ע' נג, שעל תמונה שנדפסה בעיתון ובה מנורה בת ז' נרות,( השוה גם הנדפס בתשורת ליפסק16
 יותר, שכן היתה תמונה ממנורה ממש, משא"כ כאן וכבהערה הקודמת. מובנת הערהה שם. והוא כנ"ל בפנים. ונרות 0שכנראה מנורה בת 



a  י"א טבת ה'תשע"ט –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורט b 

 07 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

                                                           
 החילוק בתוכן בין פתגמים אלו.  "דואילך ע 707לקו"ש ח"ב ע' בסמוך במכתב כ"ק אדמו"ר וב( נראה שהתחיל לכתוב "ג"ז לטובה". ועיין 17
 , שהפתגם דר"ע נאמר בארמית )"שחוג השייכים לזה רחב הרבה יותר . . שכל העם יבינו"(70מתאים להמבואר במכתב בסמוך ובלקו"ש שבהערה  (18



a  י"א טבת ה'תשע"ט –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורט b 

 00 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 החילוק בין פתגמי נחום איש גם זו ורבי עקיבא

__________________________ 

ואילך(. מכתב ח"י מנ"א  770נדפס בשלימותו בתו"מ ח"ג ע'  –ואילך )משיחת כ"ף מנ"א תשי"א  707א( לכללות המכתב ראה לקו"ש ח"ב ע' 
 באג"ק ח"ד ע' תיג(., ומשם 700תשי"א )לקו"ש חכ"ט ע' 

 כה"גסיפור דנחום איש ג"ז "בלטובה(  ותענית )שם ד"ה גם זב( להעיר שמכמה מפרשים משמע שאין חילוק ביניהם, וכמ"ש המהרש"א ב
"ע אמרי' פ' הרואה דלעולם יהא אדם רגיל לומר כו'". וכן משמע מהעיון יעקב )שם ד"ה כי חזינהו( שכותב: "עיין במס' שבועות דף כ"ו ע"א, דר

 רגיל לומר כל מה דעביד משמיא לטב כי גדולה שימושה". ג"כשימש את נחום איש גם זו, להכי מצינו בברכות פרק הרואה דף ס' ע"ב שהיה 

 בעמוד א, וכפי שציין כ"ק אדמו"ר בהוספה למכתב. ג( הוא

רגיל גם זו לטובה", "לעולם יהא אדם  אמרכל מילתא דהוה סליק ליה ובנחום איש ג"ז כ' "הי' אומר". והוא מתאים לל' הש"ס בב' המקומות: "ד( 
 כל דעביד וכו'". לומר

 ה( איכה ג, לח.

 ו( ע"פ נוסח ברכות ק"ש.

להעיר מלקו"ת במדבר סב, א, ש"נחום איש גם זו )ש(היה אומר גם זו לטובה מפני שהיה מתבונן באמת ששרש הרע הוא הטוב, והביאו ז( 
עיי"ש. "למעלה אל שרשו למקום אין, ושם היה יכול לעשות השתנות



a  י"א טבת ה'תשע"ט –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורט b 

 08 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל
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 00 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

__________________________ 

נחום איש גם זו". והכוונה בפשטות )כמבואר בפנים(, דמצד מדריגתו הוא )אמונתו ושליטתו בעולם(, היה רע"ק  מדריגת( ולעיל כתב "וזהו ח
, ש"בדבר הנוגע לכללות עם ישראל", גם רע"ק היה 70הע'  07שווה לנחום איש ג"ז, אלא דלא היה דורו ומקומו ראוי לזה. ולהעיר מלקו"ש חי"ט ע' 

 ה".יכול "לראות בגילוי הטוב שבז

מענף יוסף לתענית שם: "קשה, הא כל אדם מחוייב לומר כל מה דעבד רחמנא לטב הוא דעביד. וי"ל דכל אדם אומר לטב הוא  "זכעדלהעיר  (ט
 . אבל נחום איש גם זו היה אומר שזה גופא טובה היא ולא רעה".לעת עתה היא רעה בד, ר"ל שמזה הרעה תצמח טובה אבלדע

טעם )וראה אסיפת זקנים שם שמבאר  "הכל לטובה כל מה שעשה הקב"ה"לאו אמרי לכו,  :בלה"קאיתא  בברכותוגיא שם הס סיוםב( ו"די
 ".כל דעבדין מן שמיא לטב: "הינו דאמרי בארמיתגם הסיום הוא בעין יעקב(  "האבל בכת"י )וכ .השינוי(

הדרין שם( יד רמ"ה )סנ. אבל עיין בגם בש"ס שםכן  דגרסוועוד,  גבורות ארי )שם ד"ה למחר(קום( ושם ד"ה ני הרש"א )תעניתמיא( להעיר מ
עם הא דאין סומכין על  גירסתנו אף יישבות עולם נתיב הבטחון פ"א ד"ה ובפרק שלישי( ונתיב)יעב"ץ )תענית שם( ומהר"ל שמקיים גירסתנו. וב

. ואכ"מ.הנס עיי"ש
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לשלימות הענין ראינו לתועלת להדפיס כל המכתבים ששלח מר פרנקל למל"ח
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e 

e 
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e 
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e 

e 
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e 

e 

e 
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e 

e 
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e 
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e 
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e 

e 



 אנא נפשי
 כתבית יהבית

 כתבים ומכתבים באידיש ולה"ק בענינים שונים
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 א. הועד דמאנטרעאל
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 ספרים לספריית הרביב. 
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 נקודת החינוך האמיתי .ג
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 011 הרב ניסן ע"ה מינדל מארכיון המזכיר



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 011 הרב ניסן ע"ה מינדל מארכיון המזכיר



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 011 הרב ניסן ע"ה מינדל מארכיון המזכיר



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 011 הרב ניסן ע"ה מינדל מארכיון המזכיר

 ה. לכתוב שמות ע"ס הא"ב



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 019 הרב ניסן ע"ה מינדל מארכיון המזכיר

 
 ועד המוסיפין העולמיו. 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 019 הרב ניסן ע"ה מינדל מארכיון המזכיר



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 017 הרב ניסן ע"ה מינדל מארכיון המזכיר



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 001 הרב ניסן ע"ה מינדל מארכיון המזכיר



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 000 הרב ניסן ע"ה מינדל מארכיון המזכיר



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 001 הרב ניסן ע"ה מינדל מארכיון המזכיר



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 001 הרב ניסן ע"ה מינדל מארכיון המזכיר



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 001 הרב ניסן ע"ה מינדל מארכיון המזכיר



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 001 הרב ניסן ע"ה מינדל מארכיון המזכיר



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 001 הרב ניסן ע"ה מינדל מארכיון המזכיר



 מדינה ומדינה ככתבה
 ועם ועם כלשונו

 בענינים שונים נגליתכתבים ומכתבים בא

  
 
 
 

  





a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 הצוואה האחרונה בשבילך ובשביליא. 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 121 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 121 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 122 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 121 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 ב. כפירה במעמד הר סיני היא היפך המדע



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 121 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 121 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 עם חינוך יהודי אפשר "לחיות" גם במצרים .ג



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 121 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 חותתשלילת שיטת ההתפ .ד



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 121 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 121 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 121 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

                                                           



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 112 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

                                                           



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

                                                           



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

                                                           



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

                                                           



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

                                                           



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

                                                           

 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

                                                           



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 ה. בואכם לשלום



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 "ת לעצם קיום אומתנו"ו. "סכנה היל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 . מהי קבלה; לימודה בהודו וכיו"בז



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 112 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 ח. יהדות מהי?



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 ט. בנין ביהמ"ק הרוחני כהכנה לביהמ"ק הגשמי



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 "Our People" י. הקדמה לספר



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 מכתבים הקשורים להרבנית נחמה דינה

 א. עזרה להרבנית שיינא



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 (1ב. כוס תנחומין )



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 112 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 (2ג. כוס תנחומין )



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

 111 מארכיון המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל

 (3ד. כוס תנחומין )



 ויקשב וישמע

 ויכתב ספר זכרון

  
 
 
 
 

  





a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

751 

 בפתח היומן

e 

תהא שנת חירות משיח -ה'תשמ"ח 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

751 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

751 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

761 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

767 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

761 

                                                           
 :( בהנחה אחרת נרשם )בקשר למה ששאלו בקובצים ע"ד הרש"י( 1

"דאס וואס איך אליין האב דאס ניט געפרעגט, איז ווייל איך דארף ניט 
קומען און פרעגן שאלות אויף זיך אליין, ס'איז גענוג וואס אנדערע 

 ס איז אויך איבעריק".דפרעגן, וואס דא



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

761 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

761 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

765 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

766 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

761 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

761 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

761 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

711 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

717 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

711 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

711 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

711 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

715 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

716 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

711 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

711 

 ךשנת תשמט ידי -ה'תשמ"ט 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

711 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

711 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

717 



a  י"א טבת ה'תשע"ט  –תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ומושקא שיחיו רפפורטb 

711 
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אך מיט פרוכט א גרויסע זרבנית כל שנה היו נותנים לו ב' נשים שהי(  2

. כשהרבי ראה את 111את זה לכ"ק אד"ש ל הביאו השנהפאר ט"ו בשבט ו
לייבל מה זה ואמר לו לייבל מה את בג"ע התחתון ושאל  השלחןזה על 

הוא )היה עליו א כתר מיט א קארטל ותחת זה המ"ם(. ואמר לו כ"ק 
נטראגן אינעם צימער. הכתר והקארטל השאיר כ"ק אד"ש צו עס אריי

 .ביא למטה להתוועדות כנ"ל בפניםאד"ש אצלו, והשאר אמר לה
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