
תשורה
משמחת הנישואין של

מנחם מענדל וצביה שיחיו וילהלם
ו' כסלו תשע"ט

כפר חב"ד ב', ארה"ק ת"ו





ב"ה

פתח דבר
לזכרון טוב, ליום כלולת צאצאינו החתן הת' מנחם מענדל שי' עם ב"ג 

הכלה המהוללה מ' צבי' תחי',
כ"ק  חתונת  בעת  נ"ע,  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הנהגת  יסוד  ועל   -

אדמו"ר נשיא דורנו והרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע -
הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק, 

בתשורה המוסגרת בזה.
תוכן ה'תשורה' כולל את הענינים הבאים:

בהשגחה   - החתונה  קביעת  עם  בקשר  התנאים':  קישורי  'יום  א. 
פרטית - ליום מלאת תשעים שנה לקישורי התנאים של כ"ק אדמו"ר 

והרבנית )ו' כסלו תרפ"ט(, הובאו כאן:
א( צילום שטר התנאים, ופיענוחו. ב( מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
נ"ע, לבתו הרבנית הצדקנית, בו מודיע לה על קישורי התנאים, אשר 
נערכו שלא בנוכחותה )המכתב נדפס באג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
וכו'  המקובל  הגאון  כ"ק  אדמו"ר,  כ"ק  של  אביו  מכתב  ג(  חט"ו(. 
)המכתב  התנאים  קישורי  עם  בקשר  לבנו  כתב  אשר  ז"ל,  הרלוי"צ 

נדפס בלקוטי לוי יצחק - אג"ק(.
הרשות  נתינת  על  'קה"ת'  הספרים  הוצאת  להנהלת  נתונה  תודתנו 

להדפסת המכתבים.
ב. 'תפארת בנים אבותם': לקט אגרות קודש מאת כ"ק אדמו"ר, אותם 
זכו לקבל הורי וזקני החתן והכלה בהזדמנויות שונות. רוב המכתבים 

מתפרסמים כאן לראשונה.



כ"ק  מאת  קודש  ומענות  מכתבים  אוצר  קודש':  אגרות  'אוצר  ד. 
אדמו"ר מהוריי"צ ומאת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, המתפרסמים כאן 

בפעם הראשונה.
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מכ"ק  נדירות  תמונות  אוצר  ביופיו':  'מלך  ו. 
התמונות  של  הגדול  חלקם  שונות.  והזדמנויות  בתקופות  שצולמו 

מתפרסם כאן בפעם הראשונה.

תודתנו נתונה לכל המסייעים והנוטלים חלק בהכנת תשורה זו,
ובמיוחד:

מתוך  ענינים  כו"כ  לידינו  מסירתו  על   - עזאגווי  שי'  יהממ"מ  הת' 
אוצרותיו היקרים.

הת' אהרן שי' פורסט, והת' יוסף-יצחק שי' ונקרט - על הסיוע הרב 
בעריכת והכנת התשורה לדפוס.

ויהי רצון אשר משמחת נישואין זו נזכה תיכף ומיד ממש לשמחת 
היעוד  ויתקיים  והקב"ה,  דישראל  הנישואין  ולשלימות  הגאולה, 
"מהרה ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים . . קול חתן וקול כלה 

גו'", בגאולה האמיתית והשלימה, ומלכנו בראשנו.

בשמחה ובברכה
מוקיריהם ומכבדיהם

ו' כסלו תשע"ט. כפר חב"ד ב', ארה"ק ת"ו.

משפחת וילהלם
בנגקוק, תאילנד

משפחת מרינובסקי
כפר דניאל, ארה"ק ת"ו



יום

קישורי 
התנאים

לקט ענינים השייכים לקישורי התנאים 
של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו והרבנית

 לרגל מלאת תשעים שנה
)ו' כסלו תרפ"ט - תשע"ט(

 "חתונה בכלל, אצל כל איש פרטי, הוא ענין כללי.
אבל אצלי - הרי ע"י החתונה הוכנסתי אח"כ בענינים כלליים כו'.

זה היום שבו קישרו אותי עמכם, ואתכם עמי, וביחד נתייגע ונביא 
את הגאולה האמיתית והשלימה"

)משיחת י"ד כסלו תשי"ד(
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פיענוח:

למזל טוב יעלה ויצמח כגן רטוב מצא אשה מצא טוב ויפיק רצון מה' הטוב.
הברית  דברי  לאלה  ושארית  טוב  שם  יתן  הוא  אחרית  מראשית  המגיד 
כ"ק  האחד  מצד  היינו  הצדדים.  שני  הני  בין  והותנו  שנדברו  והתנאים 
אדמור"ר הר' יוסף יצחק שליט"א בכ"ק אדמור"ר מהרש"ב נבג"ם. העומד 
כ'  השני  ומצד  תחי'.  מושקא  חי'  מ'  המהוללה  הבתולה  הכלה  בתו  מצד 
ברוך  הר'  בן הרה"ח  יצחק שליט"א  לוי  הרה"ח הרה"ג המפורסם מוה"ר 

שניאור ז"ל. העומד מצד בנו החתן הרב מוה"ר מנחם מענדל נ"י.
ישא  הנ"ל  נ"י  מענדל  מנחם  מוה"ר  החתן  ה"ה  דבר  ראשית 
כדת  וקידושין  בחופה  ת'  מושקא  חי'  מ'  הנ"ל   הכלה  את   למז"ט 
וישלטו  מזה.  זו  ולא  מזו  זה  לא  יעלימו  ואל  יבריחו  ואל  וישראל.  משה 
בנכסיהון שוה בשוה וידורו ביניהם באהבה וחיבה כאורח כל ארעא. ה"ה 
כ"ק אדמור"ר שליט"א העומד מצד בתו הכלה ת', התחייב א"ע ליתן נדוניא 
להזוג  מזונות  כפי המדובר.  ג"כ  כפי המדובר מתנות להכלה  להחתן שי' 
אחר החתונה איה"ש הכל כפי המדובר. בגדים לבתו הכלה כמנהג הנגידים 

המפורסמים.
ה"ה כ' הרה"ח הרה"ג מוה"ר לוי יצחק שליט"א העומד מצד בנו החתן שי' 
ומתנות  בגדים  נדוניא לבנו החתן הנ"ל כפי המדובר.  ליתן  התחייב א"ע 
איה"ש  תהי'  החתונה  המפורסמים.  הנגידים  וכמנהג  המדובר  כפי  הכל 
בחדש כסלו תרפ"ט בעי"ת ווארשא יע"א ביום ג' י"ד ימים לחדש הנ"ל, על 
הוצאות אבי הכלה שליט"א. רח"ש וכל"ז לחצאין מ"מ צורכ"ד טו"ק כנהוג.
ע"ק מצד החתן הר' זלמן יצחק שי' וואלשאנאק. ע"ק מצד הכלה הר' אלי' 
חיים אלטהויז. והצדדים הנ"ל מחויבים לפצות את הע"ק הנ"ל שלא יגיע 
להם היזק וג"ה וקנינא מן הצדדים הנ"ל ומן הע"ק הנ"ל על כל הא דכתוב 
בפו"מ  בת"כ  נעשה  הנ"ל  וכל  בי'.  למקניא  דכשר  במנא  לעיל  ומפורש 
ובקגא"ס. אור ליום ב' ששה ימים לחדש כסלו פה ריגה שנת חמשת אלפים 

- ושש מאות ושמונים ותשעה ליצירה והכל שריר וקיים.
ז"ל  ב"ר שמואל  יחזקאל  נאום  זלמן חפץ שו"ב.  בן שניאור  נאום מרדכי 

פייגין.
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תרגום חופשי:

מזל טוב לך בתי היקרה, מזל טוב. 
"תנאים"  ערכנו  בערב  אתמול 
בנוכחות  ומוצלחת  טובה  בשעה 
בלבד.  ספורים  קרובים  אנשים 
באושר  יהיה  שזה  יעזור  השי"ת 
מכל הבחינות בגשמיות וברוחניות, 
המוגבל  ביום  תהיה  ושהחתונה 
ברוב  ומוצלחת  טובה  בשעה 
כולם,  הפרטים  בכל  ונחת  אושר 
לך  יעזור  והשי"ת  בכל,  אושר 
ומאירה  בהירה  ויתן הבנה טהורה 
והנאה,  להבין את האמת הטהורה 
הקדושים,  הגדולים  זקנינו  כרצון 
שתזכו  לברכה,  צדיקים  זכר 
באושר  אליכם  יגיעו  שברכותיהם 

רב, אמן, אמן, אמן.
הנראה  כפי  מברקים,  לכם  שלחנו 

הכתובת לא נכונה.
היי בריאה, אוהבך באמת

ב"ה ב' כסלו תרפ"ט
ריגא

בתי היקרה מ' חי' מושקא תי'
ת"ל בעד החוה"ש כה לחי,

מז"ט דיר מאיין טאייערע טאכטער מז"ט, 
נעכטין אוענד מיר האבין גימאכט תנאים 
בשעה טובה ומוצלחת גיוען נאר אייגענע 
עטליכע מעטשין. דער אייבערשטטער ב"ה 
זאהל העלפין עס זאל זאיין מיט גליק אין 
און  וברוחניות,  בגשמיות  אינזיכטין  אלע 
דיא חתונה זאהל זיין ביום המוגבל בשעה 
טובה ומוצלחת מיט אפולע גליק און נחת 
איבעראל,  גליק  פרטים,  אללע  אללע  אין 
דיר  זאהל  ב"ה  ארויבערשטער  דער  און 
קלאהרין  ריינעם  א  געבין  און  העלפין 
ליכטיקן פארשטאנד אייף פארשטיין דעם 
ריינעם שיינעם אמת, לאוייט דעם ויהלין 
פון אונזערע גרייסע הייליקע זיידעס, זכר 
צדיקים לברכה, אז איהר זאלט זוכה זאיין 
קומען  אן  אייך  זאהלין  ברכות  זייער  אז 

מיט פיל גליק, אמן, אמו אמן.
טעלעגראמען  גישיקט  אייך  האבין  מיר 
וייזט אוייס איז דער אדרעס ניט  ויא עס 

ריכטיג.
זאיי גיזונד אוהבך באמת

יוסף יצחק

מכתב מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, לבתו הרבנית 
הצדקנית, בו מודיע לה על קישורי התנאים, אשר נערכו 

שלא בנוכחותה
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מכתב מאת אביו של כ"ק אדמו"ר, כ"ק הגאון המקובל 
וכו' הרלוי"צ שניאורסון ז"ל, אשר כתב לבנו בקשר עם 

עריכת קישורי התנאים
 כרגיל במכתביו, משלב הרלוי"צ בין הדברים ביאורים עמוקים

בעניני קבלה השייכים לתוכן המכתב ורמוזים בלשונו

ב״ה, ו' כסלו התרפ״ט.
דניפראפעטראווסק.

בני אהובי חביבי ידידי ויקירי החתן מר מנחם מענדל שיחי׳.
מז״ט מז״ט ומז״ט, לכם, בני החתן עם ב״ג הכלה המהוללה מרת חי׳ מושקא תחי', 
בעד הקשורי תנאים שלכם למז״ט. יתן ויעזור השי״ת, ויהי׳ בשעה טובה ומוצלחה, 
בהצלחה ואושר בנפש ובבשר, והקשור הזה של התנאים )שהוא ראשית ההתקשרות 
דדו״נ בשרשם הראשון,  ורומז למעלה על ראשית ההתקשרות  והכלה.  בין החתן 
הו״ע  ובעת״י  ספק,  הו״ע  שתנאי  תנאים,  שנקרא  וזהו  דעת״י.  וב״ן  מ״ה  שהוא 
הספקות, לא מפני הצד השלישי ח״ו, רק מפני עומק הענין א״א להשיגו ולתופסו 
ל׳  וברית  הב"ן.  ותנאים  הפרה,  ברית  והתנאים,  הברית  דברי  לאלה  וזהו  בודאי. 
יחיד המ״ה, ותנאים לשון רבים הב״ן, כי הספקות הם עד אין קץ, וכמ״ש והשביע 
בצחצחות נפשך, ועיין בע״ח סוף שער עתיק, ודו״ק. וזהו מצא אשה מצא טוב, מצא 
בשני קמצי״ן, שקמץ רומז על כתר, א״כ שני קמצין הוא גם בחי׳ העליונה דכתר, 
עתיק, מצא טוב, כי בעתיק כולו טוב, כמא׳ לית שמאלא בהאי עתיקא כולא ימינא. 
ובמלת מצא נרמז התקשרות דו״נ, המ' הוא המ' יום קודם יצירת הולד שמכריזין 
בת פלוני לפלוני, והאותיות צ״א רומז על הדו״נ גימט׳ הוי׳ אד׳. גם המ' הוא כחב״ד 
וצ״א הוא הוי׳ אד׳ ז״א ומל׳ שהם בחי׳ זו״ן. אח׳׳כ ויפק רצון מה׳ הוא א״א, רצון. 
ובפרט התגלות מצח הרצון, רעווא דכל רעווין, שעי״ז מתבטלים כל הדינים, כידוע 
במנחת שבת עת רצון, ונעשה, הכל טוב, גם בגלוי(. יהי׳ קשר בל ימוט לעולם, יואל 
ה׳ ויאמר לדבק טוב הוא, ואתם הדבקים בה׳ אלקיכם חיים כולכם היום, בל תכריחו 
ובל תעלימו לא זה מזו ולא זו מזה, )שרומז על ב׳ היחודים ושלובים דהוי׳ אד׳, אם 
שלוב אד׳ בהוי׳ ושלובי הוי׳ באד׳( אלא תהיו פנים בפנים בכל עת, באהבה ורצון 
זה מזה. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים, בזכות כ״ק אבותינו רבותינו הקדושים 
נהורין  הש״ע  המשכת  על  רומז  ש״ע  )גימט׳  בימנו  שבמהרה  זיע״א,  זצוקללה״ה 
מא״א לז״א, מהרה מא״א )שמשם נמשך השפע במהרה, עיין בלקו״ת בד״ה פרח 
מטה אהרן( בימינו ז״א, הבאת שלום בין אדם לחבירו( יהיו הנשואין שלכם )היינו 
לחבירו,  אדם  בין  שלום  בהבאת  התלוי  לאשתו  איש  בין  שלום  הבאת  זו״נ,  יחוד 
כידוע, ועיין בלקו״ת בהביאור דוהניף( בשעה טובה ומוצלחת למז״ט, בבנין עדי עד, 
קול ששון, וקול שמחה, קול חתן וקול כלה. ועיני אבותיכם תחזינה ותראינה מכם 

רוב נחת וענג וכל טוב סלה, דור ישרים יבורך במלא מושג המלה.
כחפץ אביך החפץ בטובכם בגו״ר תכה״י.

לוי יצחק ש״ס
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תפארת בנים 

אבותם
 אוצר אגרות קודש שזכו לקבל

הורי וזקני החתן והכלה
רוב המכתבים מתפרסמים כאן לראשונה

 הגהות שנוספו בכתי"ק של הרבי
סומנו בפיענוח בכתב מודגש
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לפני חתימתו בסיום המכתב, הוסיף כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בכתב יד קדשו: 
")הדו"ש ומברכם( בהדרוש לכולכם. בגשמיות וברוחניות".

מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ אל סב-סבו של החתן, הרה"ח 
התמים ר' עזריאל זעליג סלונים ע"ה, לרגל לידת זקנו של 

החתן, )יבלח"ט( הרה"ח ר' שלום דובער הלוי שי' וולפא
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בסיום השורה הראשונה הוסיף הרבי בכתי"ק: "ובנוגע לנסיעה לכאן - יעשה 
כהוראת הנהלת תו"ת ]=תומכי תמימים[ שכותבה.".

מכתב 'כללי-פרטי' לסב החתן, הרשד"ב הלוי וולפא, 
בתקופת לימודיו בישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד
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מכתב ברכה לזקני החתן, הרשד"ב הלוי ורעייתו וולפא, 
לקראת נישואיהם באדר ראשון תש"ל

שינה  הנמען,  שם  שלפני  בתארים  א. 
ל"הרה"ח   - וחסיד["  ]=הותיק  מ"הוו"ח 

]=הרב החסיד[".
ב. ")מאשר הנני קבלת המכתב(י)מ(".

ג. "ומאז" – שינה ל"ו)מ(פ"נ ]=ופדיון-נפש[".

ד. "ות"ח ת"ח על הר"ד וסיפורים. ובטח אם 
ימצא עוד יעתיקם ג"כ.".

שינה   - "בברכה"  המכתב,  בסיום  ה. 
ל")בברכ(ת הצלחה".

פיענוח ההגהות על המכתב בכתב יד קדשו של הרבי:
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מכתב 'כללי-פרטי' לסב החתן, הרשד"ב הלוי וולפא, 
כחודש לאחר החתונה, לאחר נסיעתם בשליחות הרבי 

לניהול ופיתוח מוסדות חב"ד בקרית גת
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 מכתב 'כללי-פרטי' לסב החתן, הרשד"ב הלוי וולפא,
מיום בדר"ח אד"ר ה'תשל"ג
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קבלת  הנני  ")מאשר  המכתב,  בתחילת  א. 
המכתבים והמצו"ב ]=והמצורף בזה[.(

ות"ח  וכו'.  ]מכתבי-עת[  מכ"ע  )התמונות, 
]והפדיונות-נפש[  והפ"נ  חן[(  ]=ותשואות 

יקראו עה"צ ]=על הציון[.".
ב. בסיום המכתב, "בברכה" שינה ל")בברכ(ת 

הצלחה".
לאחר החתימה נוסף:

"נ.ב.
ז"ע ]=זה עתה[ נתקבל מכתבו מי"ז אד"ר וכן 
אצלו  תהא   - ההולדת  ליום  ובקשר  הקודמיו. 

שנת הצלחה בגו"ר ]=בגשמיות ורוחניות[".

בתארים שלפני שם הנמען, שונה )כדלעיל( מ"הוו"ח" - ל"הרה"ח".

 מכתב ברכה לסב החתן, הרשד"ב הלוי וולפא,
מיום ט"ז כסלו תשל"ד, לרגל הולדת אם החתן

פיענוח ההגהות על המכתב בכתב יד קדשו של הרבי:
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צילום מכתב לתלמידות בית ספר חב"ד בקרית גת )אותו 
ניהל סב החתן, הרשד"ב הלוי וולפא( לרגל סיום שנת 

הלימודים )תשמ"ז(. באותה שנה היתה גם אם החתן בין 
תלמידות בית הספר אליהן יועד המכתב
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מכתב לסב הכלה, הרה"ח ר' חיים עוזר ע"ה מרינובסקי, חודשים ספורים לאחר יציאתו 
מרוסיה ועלייתו לארה"ק בשנת תשכ"ז.

בצאתו מרוסיה, לקח עמו סב הכלה כמה וכמה ספרים ישנים וכתבי יד שהיו ברשותו.
לרגל הגעתם לארה"ק, הגיע דודו, הרב שלמה טרשנסקי, שהתגורר בארה"ב, לביקור 

קצר בארץ, על מנת להתראות עם בני משפחתו שזה עתה יצאו מעמק הבכא.
הכתבים  את  עמו  שלח  לארה"ב  הדוד  של  ובחזרתו  ההזדמנות  את  ניצל  הכלה  סב 

והספרים החב"דיים שהיו בין אותם שהביא עמו, על מנת שימסרם אל הרבי.
על כך מודה לו הרבי בכתב יד קדשו, כהוספה על מכתב זה. 

פיענוח הכתי"ק - בעמוד הבא <<<

מכתב לסב הכלה, הרה"ח ר' חיים עוזר ע"ה מרינובסקי, 
חודשים ספורים לאחר יציאתו מרוסיה ועלייתו לארה"ק 

בשנת תשכ"ז
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]=הכתבי-יד-קודש[  הכתי"ק  וכן  אד"ר(  י"ט  מיום  המכתב  קבלת  הנני  ")מאשר  א. 
והספרים, ות"ח ת"ח ]=תשואות חן, תשואות חן[ על כ"ז ]=על כל זה[.".

ב. בשולי המכתב הוסיף הרבי: "בנוגע לפרנסה - ע"פ עצת ידידים שבכחב"ד ]=שבכפר 
חב"ד[.

שילוח דרישה לר"י עזריאל הלוי שי' - מקרוב באהקת"ו ]=בארץ הקודש תבנה ותכונן[".
]כאן מתייחס הרבי לנושא הגשת בקשת היתר יציאה מרוסיה עבור הדוד, ר"י עזריאל 
שהגשת  ומדגיש  מורה  הרבי  הימים.  באותם  ברוסיה  עדיין  ששהה  מרינובסקי,  הלוי 
בקשת ההיתר - כדאי שתיעשה ע"י ובשם "קרוב )משפחה(" - כלומר, מטעמי "איחוד 
משפחות" )ולא לשם 'עליה לארץ הקודש' וכיו"ב, סיבה שלא הייתה מספקת, בלשון 

המעטה, כדי לאשר יציאה(. הדוד אכן עלה ארצה כעבוד זמן לא רב[.
ג. לפני החתימה הוסיף הרבי: ")בברכה( לבשו"ט ]=לבשורות טובות[ ולפורים שמח".

פיענוח ההגהות על המכתב בכתב יד קדשו של הרבי:

בחלוקה זו עבר סב החתן לפני הרבי עם 
שתיים מבנותיו, מרת פרומה תחי’ ו)אם 

החתן( מרת נחמה דינה תחי’.
הרבי  אליו  פנה  הבנות,  שעברו  לאחר 

)כשמסמן לכיוון הבנות(, באמרו:
המשפחה  הן(  )אלו   =[ משפחה?”  “דיין 

שלך?[.
הנ”ל: “מיינע טעכטער” ]= הבנות שלי[.
הרבי נתן לו 2 שטרות )נוספים(, באמרו:

“האבן פון זיי . .
זאל זיין פאר יעדערען פון זיי אויף צדקה.
א פאטער דארף אויסהאלטן די טעכטער 
ביז וואנענט אז זיי וועלן חתונה האבן און 

האבן אייניקלאך.
אויף  זיי  פון  יעדערען  פאר  אפגעבן 

צדקה”.
]= שיהיה )לך( מהם . .

שיהי’ עבור כל אחת מהן לצדקה.
לפרנס(  לתמוך,   -( להחזיק  צריך  האב 
את הבנות עד שהן יתחתנו ויהיו )להן( 

נכדים.
מהן  אחת  כל  עבור  השטרות(  )את  תן 

לצדקה[.
והוסיף )בחיוך(:

“שויין צייט צו פטר’ן ווערן פון חובות..” 
מ)ה( להתפטר  הזמן  כבר  )הגיע(   =[

חובות..[.
) - )כנראה( בקשר למצב מוסדות חב”ד 
באותה  בהנהלתו  היו  אשר  גת,  בקרית 

תקופה(.
)רשימה מילולית ע”פ סרט ההקלטה(

מדברי הרבי לסב החתן, הרשד”ב הלוי שי’ וולפא,
בעת חלוקת הדולרים לצדקה,

יום א’, ז’ תשרי ה’תשנ”ב:



אוצר

אגרות 
קודש

 אוצר מכתבים ומענות קודש
 מאת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ

ומאת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

 הגהות שנוספו בכתי"ק של הרבי
סומנו בפיענוח בכתב מודגש

פרסום 
ראשון
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ב"ה. א' אייר תרצ"ו.
אטוואצק.

כבוד הרה"ג הנכבד כו' מוה"ר
יונתן שי' שטייף.

שלום וברכה,
למודי  פירושו  עם  נח,  בראשית,  פרשת  בראשית  חומש  תשורתו  קבלתי  בתודה 
וימלא  להצלחה.  כולם  הספרים  כל  הדפסת  להשלים  בעזרו  יהי'  השי"ת  השם, 

השי"ת משאלות לבבו לשקוד בתורה ועבודה מתוך מנוחה בגשמיות וברוחניות,
ידידו הדו"ש ומברכו בגו"ר ]חי"ק[
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ב"ה, ט"ו כסלו, תש"ד
ברוקלין

ידידי עוז וו"ח אי"א מוה"ר משה שי' הכהן
שלום וברכה!

במענה על כתבו אדות חלישות בריאות זוגתו תחי', יקרא את מכתבי לזוגתו תחי' 
מהטבע  מלמעלה  בדרך  וירחם  יחוס  והשי"ת  בהשי"ת,  בבטחונו  ויתאמץ  ויתחזק 

בטבע וישלח רפואה לזוגתו תחי' ויאמצה בגשם וברוח.
יחזק השי"ת את בריאותו ויעזר לו בגשם וברוח.

ידידו הדו"ש ומברכו
]חי"ק[
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ב"ה, כ"ג אייר, תש"ה
ברוקלין

ידידי עוז הרה"ג הנכבד וו"ח אי"א מוה"ר
מנחם מענדיל שי' קופערשטאך 

שלום וברכה!
במענה על מכתבו מכ"ב אדר העבר אשר קבלתיו זה עתה ונהניתי 

לשמוע משלום ידידי.
חדשים  וכשלשה  לידידי  השבתי  בעתו  הנה  התלגרם  אדות  על 
הייתי-ל"ע-חולה, וגם עתה עדיין הנני מרגיש חולשה והנני תחת 
שי'  אנ"ש  ידידיי  ברכות  יקיים  והשי"ת  מומחים  רופאים  השגחת 
עובד  שהנני  בעבודתי  והצלחה  רפואה  בברכת  אותי  המברכים 

במס"נ.
ידידי שום תרעומות ח"ו  לי על  בהנוגע לאגו"ח באה"ק ת"ו אין 
יהי'  והשי"ת  בהתיסדותה  להתענין  במעט  לכשאתחזק  ובדעתי 

בעזרינו בגו"ר.
הרבנית  זוגתו  בריאות  את  ויחזק  לידידי  רפואה  השי"ת  ישלח 
נהניתי  בהרחבה,  טובה  פרנסה  להם  ויתן  יחיו  וב"ב  וילידיהם 
לשמוע מטיב הנהגתם יצליח להם השי"ת בעניניהם בגשם וברוח.

בבקשה לכתוב לעתים קרובות.
ידידו הדו"ש ומברכם

]חי"ק[

_______
מנחם מענדיל שי' קופערשטאך:

כ"ק  בחתונת  הכתובה  מעדי  א'  להיות  זכה  בחיפה.  חב"ד  קהילת  רב 
באדר  פטירתו  לפני  חודשים  מספר  נכתב  זה  מכתב  בתרפ"ט.  אדמו"ר 

א' תש"ו.
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ב"ה. כ"ג ניסן תש"ח.
ברוקלין.

ידידי הרב וו"ח אי"א מוה"ר . . שי'
שלום וברכה!

האפענדיק.  במקום  כאב  שמרגשת  תחי'   .  . מרת  בתם  אודות  כתבו  על  במענה 
תשמור לקיים כהוראת הד"ר והשי"ת ישלח לה רפואה ויחזק את בריאות בעלה הרב 
וילידיהם יחיו ויגדלום לתורה חופה ומעש"ט מתוך בריאות הנכונה ופרנסה טובה 

בהרחבה.
המברכם

בגו"ר
]חי"ק[

_______
ה'אפענדיק': = ה'תוספתן' שבקצה המעי.
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ב"ה. כ"א מנ"א תש"ח.
ברוקלין.

ידידי הרב הנכבד אי"א מו"ה בן ציון שי' ורעיתו הכבודה מרת עלי פריידא תחי'
שלום וברכה!

ידידי חותנו ואבי' הרה"ג שי' כותב לי אשר תמול מלאו שלש שנים לבנם הילד יעקב שי'. 
הנני בזה לברכם בברכת מז"ט יגדלוהו עם בנם אחיו שי' לתורה חופה ומעש"ט מתוך 

פרנסה טובה בגשמיות וברוחניות.
המברכם

בגשמיות וברוחניות
]חי"ק[
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ב"ה, שלהי אלול תיש"א
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מו"ה חיים שלמה שי' 

שלום וברכה!
נתקבל מכ' ופ"נ שלו, ואקראהו, בל"נ על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע.
ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני להביע ברכתי 
ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד, והצלחה 

בהשפעתו על תלמידיו בת"ת ביראת שמים.
בברכה לזווגו המתאים בגו"ר 

בקרוב ממש ]חי"ק[ 

_______
מו"ה חיים שלמה שי': )כנראה( בנו של הרמ"מ קופערשטאך הנ"ל.
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ב"ה, ב' טבת ה'תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
מו"ה חיים שלמה שי'

שלום וברכה!
במענה על ההודעה מהגבלת הקשו"ת שלו עם ב"ג תחי' ליום ג' טבת הבע"ל, הנני 
יעלה  וזיווגם  ומוצלחת  טובה  ושיהי' בשעה  טוב  מזל  ברכת  ברכתי  להביע  בזה 

ליפה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
בברכת מזל טוב ]חי"ק[

_______
מו"ה חיים שלמה שי': )כנראה( בנו של הרמ"מ קופערשטאך הנ"ל.
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הרקע למכתב:
בהוראתו  בארה"ק,  יצחק'  יוסף  אהלי  'רשת  להתייסדות  הראשונה  בתקופה 
של הרבי, נוצר צורך גדול במורים ואנשי חינוך לבתי הספר של ה'רשת', וכן 

בפעילים לעבודת התעמולה אצל ההורים, רישום התלמידים וכו'.
אצל  רעיון  עלה  מאנ"ש,  לכך  המתאימים  אנשים  מספיק  נמצאו  ולא  מאחר 
כמה מהעסקנים, לקחת באופן זמני קבוצת תלמידים מהישיבה בלוד, שישמשו 

כמורים בבתי הספר ויסייעו בעבודת הרישום.
מנגד היו עסקנים אחרים שהתווכחו וטענו בתוקף כי אין לגייס לענין זה את 

תלמידי הישיבה.
בשלב מסוים, אחד מהעסקנים שהתנגדו לרעיון, שלח לרבי מברק דחוף בנושא.

כתגובה למברקו השיב הרבי במכתב החריף שלפנינו:
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ב"ה. יג' אייר תשט"ו
ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר . . שי'
שלום וברכה!

במענה על מכתביו מכט' ניסן והקודם לו וכן / מג', ו' אייר והמברק אודות השתתפות 
הבחורים בהרישום.

הנה פלא ותמי' גדולה עליו הרבה יותר מאשר על שאר אנ"ש באה"ק, כי הרי הוא עצמו 
הי' בארצוה"ב בעת שכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, נשיא ישראל ולא רק 
של אנ"ש, הי' שולח את תלמידי התמימים לעבודת תעמולה בנוגע לחינוך הכשר, ובחר 
במובחרי התלמידים ביותר, ושלחם לערי השדה לייסד שם ישיבות קטנות בם ילמדו 
אל"ף בי"ת עברי סידור חומש משנה וגמרא, אף שתלמידים אלו מצד עצמם היו יכולים 
אודות המיטוואך  גם  לו  ונודע  הנגלה,   לימוד  על  נוסף  בלימוד החסידות  להתעסק 
שעה שענינה ללמוד עם קטנים וקטנות שאין יודעים אפילו לדבר אידיש וצריך עוד 
להסבירם ע"ד מודה אני, יסוד שמירת שבת כו' וכו' - וגם לעבודה זו שלח כ"ק מו"ח 
אדמו"ר מהתלמידים ואפילו מאלו שכבר עסקו בלימוד החסידות ובעבודת התפלה כו' 
וכו', ואפילו בשעה שמספר התלמידים בישיבת תו"ת כאן הי' קטן ביותר. וכשנצבת 
השאלה באה"ק ת"ו ולאחר שכמה פעמים שהשתתפו תלמידים הנ"ל בעבודת הרישום, 
והמדובר הוא ע"ד 15 תלמידים לערך ורק  למשך שבועיים, הנה מניח הוא את כל 
עסקיו הצדה, ומבזבז ממון לשלוח מברק לכאן - אפשר יעלה הדבר למנוע השתתפות 
התלמידים בהרישום, ואף שעי"ז עלול שבאיזה מקומות החדשים ואולי גם מהישנים - 
ימנע ממאות נערים ונערות חינוך כשר ובדרך ממילא יפלו ביד חינוך מפא"י וכיו"ב?! 
לא  כנראה  אבל  מבהילים,  וגם  מפתיעים  בענינים  האחרונות  בשנים  הורגלתי  כבר 

נתמלאה המדה, ומזמן לזמן נתוסף  דבר מבהיל עוד יותר, וכהנ"ל.
לא רציתי להוסיף מברק שני, נוסף על המברק שנשלח ע"ש אגודת חב"ד, כי מוכרחני 
לאמר את אשר בלבבי, שהביאור היחידי שיש לי על מברק שלו ואפילו על מברק של 
ולכן אחת  השיבה הוא  - שפוליטיקה יש כאן ובמילא חכמה שע"פ תורה אין כאן. 
משתי אלה, או שיספיק המברק הראשון, או שלא יועיל גם המברק השני. ויה"ר שעכ"פ 
מכאן ולהבא ירצו לכוון אל)?( או)?( למה שהורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר בעסקנותו הוא 
כל  אלו  והוראות  לעד  קיימים  צדיקים  דברי  ואשר  דין,  בעלמא  עמנו  היותו  במשך 

התוקף להם גם עתה.
מובן ש"מצער" "ג"כ" ה'פארשלעפעניש בהנוגע להבנינים לבית ספר לחקלאות ומלאכה 
בכפר חב"ד -  ועתה בא נוער ממרוקה, ואם היו הבנינים מוכנים לקליטה במילואם 
ולעשות  אלו,  הנ"ל, לקולטם בבתי ספר  הי' להציל כמה עשיריות מהנוער  - אפשר 
לזמן  וכשמזמן  העכשוי.  בהמצב  משא"כ  נוספים,  חדשים  בנינים  אודות  געוואלד 

מתחדשת עוד הזדמנות להרחיב עניני חב"ד . . .
)עד כאן הגיע לידינו(
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ב"ה, י' אדר תש"מ
ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה מאיר נתן נטע שי' הלוי 
שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הס' שו"ת כנף רננה, ות"ח.
ודבר בעתו - בסמיכות לז' אדר בשנה השביעית, שבת לה'.

הפ"נ יקרא בעת רצון על הציון הק'.
בברכה ]חי"ק[

נ.ב.
המצו"ב - להוצאות הפרטיות.

_______
מו"ה מאיר נתן נטע שי' הלוי: לנדא.

שו"ת כנף רננה: שחיבר זקנו הרב מאיר נתן נטע סג"ל לנדא )תר"א - תרס"ז(.
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פיענוח הכתי"ק:
)1( ומזמן לזמן להשתדל להיטיב המצב עוה"פ ועוה"פ ]=עוד הפעם ועוד הפעם[ - 
בעזרת פסיכאלאג וכו' וסממני רפואה, והעיקר - שבעלה שי' ג"כ ]=גם כן[ רוצה בזה 
שה"ז ]=שהרי זה[ טובתו )גם לדעתו הוא( וטובת הילדים שי' -וככל שמתבגר הבעל 
ומתגבר כח שכלו  אצלו,  שלה)?(  ]=הלהט[  והקָאך  -נחלש התוקף דימי הבחרות 
)מהי טובה שלו בכ"ז( - ולאחרי כו"כ ]=כמה וכמה[ שנים במצב העכשוי - בודאי 

הסבל דהמצב אינו כ"כ כבתחילה
)2( היינו להרוס ח"ו ]=חס ושלום[ את כל הקיים עתה ולהתחיל לחפש אופן חיים 
- הטוב עשתה  )מתוך בלבול המחשבה תמידית  ילדי' שי'  ובשביל  חדש בשבילה 

בההירוס, או שאבדה chance ]=סיכוי, הזדמנות[ וכו'(
)3( מאחז"ל ]=מאמר חכמינו זכרונם לברכה[ אשר )*(

פתק בכתב יד קדשו של הרבי:
לפי תוכנו נראה שנכתב כמענה לאשה שכתבה במכתבה אודות בעיות 

בעניני שלום בית, ועל מחשבותיה אודות גירושין ח"ו וכו'.
שאליהם  השאלה  במכתב  לקטעים  מציינים   )1,2,3( המספרים  סימוני 

מתייחס המענה.
על כללות הפתק סימן הרבי X  - )כנראה( כסימן למזכיר שלא למסור 

בפועל את תוכן הפתק.
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מצוה,  לבר  )באנגלית(  הקבוע  המכתב  נוסח  טיוטת 
עם הגהות בכתב יד קדשו של הרבי.

הנוסח  )תרגום(  על  בעיקרו  מבוסס  המכתב  נוסח 
הקבוע למכתבי בר מצוה בלה"ק.
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תרגום חופשי:

נוסח לבר מצוה
שלום וברכה:

שמחתי להיוודע אודות הבר מצוה שלך.
תתקדם  כך  עשרה,  שלוש  ב(גיל)  המצוות  לגיל  שנכנסת  שכשם  השם  יתן 
]הגהה  ה'  )אבות פרק  ציוני-הדרך בחיים היהודיים, כנאמר במשנה  לשאר 
וגדלים  הולכים  מאמצים  ושתעשה  ה'([(;  פרק  )=בסוף  בסופו  בכתי"ק: 
בהתמסרות )של( שקידה )?( שלך ללימודך בתורה, )הן( בחלק הנגלה שלה 
במקומם-(  וכתב  גם"  "וכך  המילים  )מחק  בכתי"ק:  ]הגהה  גם  וכך  )'נגלה'( 
and )= ו([ בהיבטים העמוקים )-הפנימיים( יותר שלה )'חסידות'(, וכך גם 

בקיומך את המצוות בהידור.
שהשם יברך אותך עם הצלחה להיות חסיד, ירא-שמים, ולמדן.

בברכה,

פיענוח ההערות שרשם הרבי בכתי"ק בראש המכתב:
)1(

להרנ"מ ]=להרב ניסן מינדל[ שי'
לתקן ולסגנן -

בכדי לקבעו
לנוסח לבר מצוה

) - הוראת הרבי למזכיר הרב ניסן מינדל )ע"ה( שיערוך ויסגנן נוסח זה 
על מנת שישמש בעתיד כנוסח קבוע למכתבים שנשלחים ע"י הרבי לנערי 

בר מצוה(.
)2(

נוסח ב' לנכתב
קודם הבר מצוה

) - נוסח זה מיועד למכתבים שנשלחים לפני יום הבר מצוה.
)משא"כ אלו הנכתבים לאחר יום הבר מצוה, בהם צריך להיות הנוסח שונה 

בהתאם((.



36    תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל וצביה וילהלם



ו' כסלו תשע"ט    37

פיענוח הכתי"ק:
ב"ה חנוכה התשי"א ברוקלין ני

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
מהור"י שי'

שלום וברכה
מוסג"פ הקונטרס לחנוכה. ויה"ר אשר יאיר בו את כל סביבתו באור תורה ובמאור 
שבתורה באור באופן שמוסיף והולך וכידוע כפסק הדין דחנוכה ר"ת חנ והלכה 

כבית הלל, שהוסיף כמה גרים בישראל ע"י הנהגתו. 
וגם בזה הנה וכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ הורה לנו גם בזה 
ימי חייו חיותו  את הדרך גם בזה את הדרך, לכל אחד ואחת מאתנו, כי במשך 

בעלמא דין, * ]=סימן הכוכבית )*( מציין לפתיחת קטע חדש[
הי' הולך ומדליק את הנרות דבני ובנות ישראל, נר הוי' נשמת אדם,

הי' מוסיף והולך בהדלקתו זו מזמן לזמן מיום ליום מחדש לחדש ו ומשנה לשנה
הי' מדליק הדלקתו זו היתה על פתח ביתו )אבל( מבחוץ, כדי להאיר שהנרות 

יאירו את השוק, מקום חשך ואפילה כי שקעה החמה. 
ומכבר הבטיחו אותנו רז"ל, אשר ברכה שרוי' בעבו בהדלקת נרות זו, וכלשונם 
ובלבד שיעשה אותה האדם בכונה רצוי'   כונה פנימית. וכלשונם: הנרות לעולם 
בטלין  אינן  בני  את  לברך  לך  שנתתי  הברכות  וכל  יאירו  המנורה  פני  מול  אל 

לעולם. 
בברכת חנוכה שיהי' האור מוסיף הולך ואור עד נכון היום, הוא יום הגאולה 

מנחם ש"ס

דחנוכה ר"ת: 
פתח ביתו: כדרז"ל )        ( עה"פ כי שם ביתו וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 
מיר קומען אומעטום מיט אונזערע ד' אמות. ועיין ברכות יו"ד ע"ב  דרז"ל  עה"פ 

כי שם ביתו.
וכלשונם: במדב"ר פט"ו, וא"ו.

ד"ה  תי"ג  ת"ז  פ"ג.  לסוסתי  ד"ה  שה"ש  לקו"ת  א.  רטו,  זח"ב  עיין  ואור:  הולך 
תמינאה.

טיוטה למכתב כללי-פרטי שנשלח לכו"כ בימי חנוכה ה'תשי"א

בסוף המכתב הוסיף הרבי מספר ציונים ומראי-מקומות )כרגיל במכתב 
'כללי-פרטי'(.

המכתב )הסופי( נדפס באגרות קודש ח"ד עמ' צט.
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מענה בכתב יד קדשו של הרבי שנכתב )לפי תוכנו( בחודש אלול

פיענוח הכתי"ק:
אזכיר עה"צ ]=על הציון[

והרי המלך בשדה כו'



מלך 
ביופיו

אוצר תמונות נדירות מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 
אשר צולמו בתקופות והזדמנויות שונות

פרסום 
ראשון
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לזכות
החתן התמים מנחם מענדל שי'

והכלה מרת צבי' תחי'
וילהלם

לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת
ביום הרביעי, ו' כסלו, ה'תשע"ט

ולזכות הוריהם
הרה"ת ר' נחמיה ומרת נחמה דינה שיחיו

וילהלם
הרה"ת ר' משה ומרת חנה שיחיו

מרינובסקי

זקניהם
מרת רחל תחי' וילהלם

הרה"ת ר' שלום דובער הלוי מרת בלומה שיחיו וולפא
הרה"ת ר' פנחס ומרת חי' גאלדא שיחיו קארף

ובני משפחותיהם שיחיו


