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בשער: החתן ביד אביו מקבל כוס של ברכה מידי כ״ק אדמו״ר. 

בצד שמאל האחיין הרב ישראל יצחק שי׳ זלמנוב.

ChabadFlyers.com הודפס ע״י

Tshura@Lazar.it לשליחת הערות

בעת ה׳קבלת פנים׳ בחתונת אחי החתן עם דודתה של הכלה
מימין לשמאל: הרב ישראל הכהן רוזנפלד, הרב ישראל הכהן דערען, אבי החתן הרב משה לאזאר, 
אבי הסבתא של הכלה הרה״ת הרה״ח הרב שלום ז״ל פוזנר, החתן הרב שלמה דוב פנחס לאזאר, 

סב החתן הרה״ג הרה״ח הרב צבי מאיר ז״ל שטינמץ והרה״ח הרב מרדכי אהרן חיים אוברלנדר. 

״ידוע ומפורסם אשר בעת שמחת נשואין קומען נשמות האבות מן עולם 
האמת, ביז ג׳ דורות למפרע...״
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בס״ד

פתח דבר
אנו מודים לה׳ על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואינו למזל טוב.

התודה והברכה מובעת בזה לכל אלו שהגיעו לשמוח יחדיו אתנו ועם הורינו שיחיו ביום שמחת לבנו ולברכנו, 
בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

בשמחה ובטוב לבב, ולאות תודה והוקרה, הננו מתכבדים להגיש תשורה - כמנהג כמה מאנ״ש שיחיו - על יסוד 
חלוקת התשורה בשמחת נישואי רבינו.

התשורה שלפנינו כוללת:

אגרות קודש מכ״ק אדמו״ר הריי״ץ וכ״ק אדמו״ר למשפחות החתן והכלה לרגל נישואין, הולדת, וכו׳. א( 

מכתבים מכ״ק אדמו״ר הריי״ץ ומכ״ק אדמו״ר לאבי הסבתא של הכלה הרה״ח הרה״ת הרב שלום ז״ל  ב( 
פוזנר.

מכתבים של סב החתן, הרה״ג הרה״ח הרב צבי מאיר ז״ל שטינמץ אל כ״ק אדמו״ר ומענותיו הק׳. ג( 

לחביבותה דמילתא הוספנו צילומים מהחתן בקבלת כוס של ברכה, אבי החתן בעת התוועדות בשנים 
הראשונות ובעת ביקור כ״ק אדמו״ר בקעמפ גן ישרא-ל, סב הכלה, הרה״ת הרה״ח הרב יחזקא-ל הכהן ז״ל 
דערען, ולהבחל״ח אב החתן משתתפים בחתונת הרב יצחק זלמן שי׳ פוזנר, דודו זקנו של הכלה, וקבלת 

פנים מחתונת אח החתן בו נראים זקניהם של החתן והכלה יושבים בשולחן אחד.

כאן המקום להודות לאלו שסייעו בהכנת ובהוצאת לאור של התשורה:

הרה״ח הרב ירחמיאל בנימין הלוי שי׳ קליין, מזכיר כ״ק אדמו״ר, שמסר חומר בקשר לסב החתן הרב צבי 
מאיר ז״ל שטינמץ.

אבי הכלה שמסר ממכתבי סבו הרב שלום ז״ל פוזנר לזכות בהם הרבים.

גיסנו הרב מנחם מענדל שי׳ פעלער, הרב לוי יצחק שי׳ מונדשיין ולאחיינו החתן הת׳ שמואל שי׳ זלמנוב 
על עזרתם בכתיבה, סריקה, פיענוח והגהה.

הא-ל הטוב הוא יתברך, יברך את כל אלו שהשתתפו בשמחתנו מקרוב ומרחוק ואת בני משפחתם בתוך כלל 
אחב״י בברכות מאליפות מנפש ועד בשר, ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד של נשואי הקב״ה וכנסת ישראל ועד 
לשמחת עולם מתוך בריאות בגשמיות וברוחניות ומתוך מנוחת הנפש והגוף ובהרחבה, ונזכה זעהן זיך מיט׳ן רבי׳ן 

דא למטה אין א גוף גשמי למטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו.

מנחם מענדל ורבקה לאזאר

 יום שלישי, כ״ז תשרי ה׳תשס״ח
פיטסבורג, פא.
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אגרות קודש
מכתב מאדמו״ר הריי״ץ לאבי הסבתא של הכלה, 
מרת  הסבתא  חתונת  לרגל  פוזנר,  שלום  הרב 
קעניא שתחי׳ עם להבחל״ח, הרב יחזקאל הכהן 

ז״ל דערען.

המכתב  זה  כנראה,  בארכיון,  שנמצא  מה  לפי 
האחרון שקיבל הרב שלום פוזנר מכ״ק אדמו״ר 

הריי״ץ.

בגשמיות  טוב  ״בכל  בגוכתי״ק  הוסיף  הרבי 
וברוחניות״.

במשך  הרבי  שנהג  כפי  במילוי,  היו״ד  בחתימה 
שנת ההסתלקות.

מכתב מהרבי להורי 
הכלה לרגל חתונתם.
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מכתב מהרבי להורי החתן 
לרגל חתונתם.

הרבי הוסיף בגוכתי״ק 
״ולהצלחה רבה בעבוה״ק 
]=בעבודת הקודש[״

החתן  לאבי  מהרבי  מכתב 
לרגל בואו בקשרי השידוכין.
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מכתב מהרבי לאבי החתן 
לרגל הולדת החתן.

הכלה  לאבי  מהרבי  מכתב 
לרגל הולדת הכלה.
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מכתב מהרבי לאבי החתן לרגל אפשערעניש החתן.

יש לציין שהרבי שינה בגוכתי״ק התאריך של המכתב מי״ב ניסן, יום הולדתו של החתן, לר״ח ניסן.

הסבא ז״ל ולהבחל״ח אבי החתן שי׳, בעת בגזיזת השערות ׳אפשערעניש׳ של 
החתן שי׳. לצד הסבא נראה הרה״ח ר׳ דניאל ז״ל נמדר.
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סב הכלה הרה״ת הרה״ח 
הרב יחזקאל הכהן ז״ל דערען

בחתונת הרב יצחק זלמן וריסיא )קאזארנובסקי( פוזנר ביום ו׳ כסלו ה׳תש״י השתתפו סב הכלה, הרב יחזקא-ל הכהן דערען, 
)בתמונה למעלה( ואבי החתן הרב משה שי׳ לאזאר )בתמונה למטה(. הרב יחזקא-ל התחתן שבוע אח״כ, בי״ג כסלו ה׳תש״י.

יושבים מימין לשמאל: הרש״ג, החתן ר׳ יצחק זלמן פוזנר, כ״ק אדמו״ר, הרב שמואל הלוי לעוויטין. עומדים מימין לשמאל: הרב דובער חסקינד, 
אבי הכלה הרב שלמה אהרן קאזארנאווסקי, ר׳ משה קאזארנאווסקי, ר׳ יהודה לייב פוזנר, אבי החתן הרב שלום פוזנר, ר׳ זוסיא פוזנר, ר׳ אברהם 

אבא הכהן העלדערמאן, ר׳ יחזקא-ל הכהן דערען, ר׳ יהושע בראנשטיין.

עומדים מימין: הרב שלום בער איכהורן )נראה רק אחוריו(, הרב הירשל חיטריק, הרב דובער חסקינד, הרב בנימין לויטין, ר׳ אשר קאזארנאוורסקי, 
?, ?, הרב אברהם מינץ, ר׳ קעניג, הרב בערל בוימגארטען, לפניו הרב זושא פוזנר, הרב חיים יהודה קרינסקי, הרב לייבל זיינץ, הרב קלמן מרלאו 
)מוסתר בחלקו(, אולי הרב שמואל לאזאר )מוסתר(, הרב מנחם מענדל בוימגארטען,  בצד שמאל: הרב יהושע ווילנסקי והרב משה לאזאר. 

יושבים: החתן הרב יצחק זלמן והכלה ריסיא פוזנר, לצדם בצד שמאל מרת שרה רבקה )פוזנר( ששונקין ומצד ימין מרת בתיה )פוזנר( גרליק.



�

סבא רבא של הכלה הרה״ת הרה״ח 
הרב שלום פוזנר ז״ל

מכתב מהרבי הריי״ץ בעודו 
בריגא ע״ד השתתפות הרב 
שלום להוציא הרבי מעמק 
הבכה.

מכתבים  כמה  לפנינו 
בפירסום ראשון.

מידע נוסף נמצא באתר 
www.ShalomPosner.com

מכתב מהרבי הריי״ץ לאחר 
הגיעו לחוף מבטחים מתאריך 

י״ז אלול, כאשר שהה הרבי עוד 
במלון גריסטון )האדרעס מופיע 

בחותמת גומי(, יומיים אח״כ 
העתיק הרבי דירתו ל��0.
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מכתב מהרבי הריי״ץ לאחר שהעתיק 
דירתו ב��0, האדרעס החדש 

בחותמת גומי, במענה לברכה ששלח 
הרב שלום לרגל כניסת הרבי ל��0 

בי״ט אלול.

מכתב ברכת שנה טובה 
מהרבי בו מוסיף בגוכתי״ק 
״מה שלום זוג׳ תי׳?״



��

סב החתן הרה״ג הרה״ח המשורר
הרב צבי מאיר ז״ל שטינמץ

סב החתן, איש האשכולות נואם בחסד עליון, עסקן גדול וחסיד נלהב של כ״ק אדמו״ר. היה נודע בעולם 
הספרות בשם העט צבי יאיר, המשורר המפורסם, מחבר ספרי שירים רבים )מכנף הארץ, מראש צורים, 

ועוד(.

נולד בבודפשט הונגרי׳ וכבר בציערותו נודע כעילוי. לאחר ההצלה מהחורבן הגדול, הגיע לחצי כדור 
העליון לאחרי שיסד ביתו עם רעייתו, עזר כנגדו, מרת דבורה לבית איזנברג.

בהגיעו לניו יורק גויס בעד כשרונותיו הברוכים לנהל ולחנך בנות אנ״ש במוסד הק׳ בית רבקה תחת 
בכ״ק כמנהיג הדור  ועד מהרה הכיר  ״חסידי חב״ד״.  בין  עדיין  נמנה  כ״ק אדמו״ר, אע״פ שלא  ניהול 
והתקשר אליו בכל נימי נפשו ומאודו. במשך הזמן לאחרי יעוץ על כל צעד התחיל לעסוק בין השאר 
צווה ה׳ את הברכה״, בהיוסד הוועד המכונה ״שעברא״ או  ״כאן  בנדל״ן, עסק בביסוס שכונת המלך 
״חברה״ ובגלל קשריו בכל ה״קרייזען״ והמפלגות הי׳ איש הקשר ומהתווך בין כ״ק אדמו״ר לאדמורי״ם, 

עסקנים, פוליטיקאים, מחנכים, בעלי עסק ועוד.

בהקשר לפעילות זו כתב לכ״ק אדמו״ר מאות מכתבים משך ארבעים שנה וקיבל מענות על רובם.

יכולים לחלק מכתביו לנושאים הכוללים ענינים הקשורים לספריו פרי עטו, נסיעותיו לאה״ק )די תכופות 
ביקור  לימדו שיריו,  ביקור בבתי ספר בהם  והפצת ספריו,  באותם השנים( שבהם עסק בעיקר בהו״ל 
במוסדות חב״ד ומוסדות ״חדרי תורה אור״ שתמך בהם בגשם וברוח, ביקור אצל פוליטיקאים ובפרט 
שיעוריו  על  בשנה  ופעמים  ב״שעברא״  רבקה,  בבית  העיסוק  על  דוחו״ת  כתב  וכן  ״פא״י״,  במפלגת 
והמבצעים כגון מבצע מצה, וכן על חודשי הקיץ ששהה בבל הרבור, שם קבע שיעורים בכל יום, וגם כתב 
מחידושיו בתורה ושאלות על שיחות כ״ק אדמו״ר. ואחרון אחרון חביב על משפחתו ופיזורם בקצוי תבל 

בשליחות כ״ק אדמו״ר. נפטר בשיבה טובה בי״ב אלול ה׳תשס״ה.

בזאת ניתנת טעימה כל שהיא מאוצר יקר זה. בתקווה שמפרט קטן ממנו יכולים ללמוד על הכלל כולו.

.www.zviyair.com מידע נוסף נמצא באתר

יהא זכרו ברוך.

למעלה: שם המשפחה שהוסיף 
כ״ק אדמו״ר בכתי״ק על מכתב 
ששלח הסבא.

בצד: הסבא ז״ל עומד ומנגן 
בהתוועדות כ״ק אדמו״ר.
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לפנינו מענה מחודש ניסן תשמ״ה, לקראת יום הולדתו כשמלאו לו שבעים שנה 
והתחיל שנות הגבורות. ומעניין לציין שאכן המשיך לחיות לאחרי קבלת מענה זה 

עוד עשרים שנה בדיוק ונכנס לשנות התשעים.

אוה״ת לאיכה )ע׳ 22( ועוד הובאו ב׳ הגרס׳
ועיי״ש ובאוה״ת לד״ה אי׳ שקו״ט. וש״נ.

נת׳ ות״ח על הבשו״ט הנ״ל, כן יוסיף בהנ״ל ועוד - ובפרט שנכנס
ויטייל - )וכמדובר בזה לאחרונה( בתחילת יום הולדתו הנ״ל

בגבורות - ולאחרי עשור הגבורות - 
לשוח )בעיקר( בשיחות תפלה

ותורה כו׳ )�(
מנהגי ]יום הולדת[ )2(

אזכיר עה״צ להנ״ל ולחה״פ כו״ש )�(
קבלה )�(
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כמנהגו יותר מג״פ השיר? )�(
נת׳ ות״ח והמצו״ב אזכיר עה״צ לכהנ״ל - ובפרט בקשר עם יום ההולדת וכו׳ - ושימשיך לבש״ט ובהוספה וכו׳ )2(

הערה יפה ביותר ובפרט שקשורה והיא בפרש״י )�(
כמדומה - להעיר עכ״פ = מלקו״ת ע״ד )ראה מפתחות( )�(

וכנראה זה ענין אחר לגמרי מענין ״נשמה חדשה״, שלא היתה עוד בגלגול בעולם )�(
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לפנינו מכתב הסבא לכ״ק אדמו״ר עם שאלה בנגלה אודות סיפור על רבי מאיר 
הנמצא בסדר הדורות, בסוף המכתב בה מענה כ״ק אדמו״ר בכת״י הסבא ופוענח 

למטה.
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במעשה דר׳ חייא בר אשי
יתכן שלכן לא נשמר מהשמים, הגם ד״לאיסורא נתכוון״ כו׳
באמת נתכוון לחתיכת חלב ונזדמנה לו חתחיכת בשר כשר

ולכן לא הוזקק לשמירה כמדובר, ויוצא את ידו כו׳ היד
לא רצתה לשחוט את יצחק מכיוון שלא הי׳ זה רצון רבו ח״ו

והוצרך להכריחה בע״כ.

ונשמר משמים כל צרכיו
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מכתב ששלח הסבא לכבוד הרבנית נ״ע

בו הסבא רשם חלק ממאמר, שמו מופיע  בלאנק של בתי ספר “בית רבקה” 
כמנהל חינוכי.
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לפנינו דו״ח מביקור במילאנו, 
שנכתב טרם חזרתו לניו יורק.



��

לפנינו דו״ח ראשון ע״ד ה״שעברא״ או ״חברה״



��
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כשהסבא המכונה צבי יאיר כתב לרבי, 
הוספה  כעין  פעם  מדי  הוא  הכניס 
מוזכר שמו  בהם  וכדו׳ אשר  פסוקים 
של הרבי ושם אמו או אביו וכדו׳ בדרך 
ניסן שלח  י״א  וכן לרגל  וכדו׳,  הר״ת 
כדרכו. והרמזים  הר״ת  בדרך  ברכה 

שעליהם  מכתבים  הבאנו  תחילה 
מצאנו מענות מהרבי:

ממכתב י״ג ניסן תש״מ
בליל שב״ק העבר הקיצותי באשמורת ופסוק בתוך 
ממתקוממים  חוסים  מושיע  חסדיך  ״הפלה  פי: 
ביממה  עסקתי  לא  כי  מאד  נפלאתי  בימינך״ 
על  סליקו  לא  ו״הרהורי  זה  בפרק  כן  שלפני 
הבריק  חדא,  כרגעה  משתומם  ובעודי  משכבי״. 

במוחי, כי הר״ת של מושיע חוסים ממתקוממים 

כ״ק  של  שמו  של  תיבות  הראשי  הם  בימינך 
אדמו״ר ושל שם אמו.

)ועל שינוי הסדר יש למצא טעם מספיק: בתחלה 
השם בלשון הקדש, אח״כ שם האם, אח״כ השם 
ב״תרגום״ ולבסוף היחס המשפחתי( )ועיין ברש״י 

וא״ע כי יש סרוס בסדר המלים(
ותומ״י פתרתי לי פשר הפסוק בשני אופנים:

א( ד״מושיע״ קאי על הקב״ה ו״חוסים״ קאי על 
כ״ק אדמו״ר ״ממתקוממים״ וד״ל.

ו״חוסים״  אדמו״ר  כ״ק  על  קאי  ד״מושיע״  ב( 
שהקב״ה  והפירוש  בצלו  החוסים  על  קאי 
בצלו  ה״חוסים  ה״מושיע״  כ״ק  על  חסדו  יפליא 
וארצו,  ותורתו  עמו  על השי״ת  מה״מתקוממים״ 
ו״משה קם ויושיעם״ ״בימינך״ ע״י התורה שנתנה 

בימין. 

וע״ז ענה הרבי בזה״ל:

אמר  ומר  חדא  אמר  מר  דא״ח,  ואלו  ״אלו 
חדא ולא פליגי״. והוסיף: ״ממתקוממים בימינך 
שמרני״. ר״ת הצ״צ. ]שמו הק׳, בן שלום שכנא[

במכתב ששלח לרבי בליל הו״ר 
תשמ״ב כתב בשולה״ג:

מאור עינים ישמח לב ס״ת: השם ושם האם, 
ר״ת: שם האב )של ישמח לב(

ובדרך אפשר: בפ׳ האזינו:

חבל נחלתו ימצאהו האותיות השניות בשלש 
המלים ]שמו ושם אמו[

ביום ג׳ לפרשת וירא תשמ״ב שלח 
לרבי המשך ותקון

מאור עינים ישמח לב
)שבשולי שירי מליל הו״ר רשמתי: ס״ת של שלש 
של  ור״ת  האם,  ושם  השם   - האחרונות  מלים 

באה  אך  האב.  שם   - האחרונות  המלים  שתי 

אגרע?  למה  בפי׳:  וטענה  מאור  של  ה״ריש״ 

בפסוק  בו  )כיוצא  מ.ב.ח.  רבינו  עיני:  אורו  אז 

אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, שאמרו בו 

ס״ת עקיבה )וכידועים חלופי הדברים בין הרבי 
האמצעי והגאון רע״א בזה( ואשתמיט הריש של 

על  הסליחה  כ״ק  ואת  עקיבה(  רבי  אור כלומר 
]ע״כ העמוד שנמצא[

מענה כ״ק אדמו״ר:

״ואשתמיט ובפרט לדעה הב׳ הוא בתוס׳ רבי 

גטין(  בשמות  )כ״ז  יעקב״  אביר  ״אותיות 
אזכיר עה״צ״

תורה: מצאת חן בעיני ואדעך בשם )שמות 
לג׳ י״ז( ]מ. בן ח.; מ. ברוך שלום )סב הרבי([

ועוד בפרשה: מצאתי חן בעיני, בעיניך… ]מ. 
בן ח.[

נביאים: מצא חן במדבר )ירמי׳ לא׳ ב׳( ]מ. בן 
ח.[

כתובים: מצאתי חן בעיני המלך )אסתר ה׳ ח׳( 
]מ. בן ח.[

ועוד במגלת אסתר.

לשיחת  בקשר  להעיר  הגליון  בשולי  לי  ויורשה 
כ״ק אדמו״ר כי ״שושן״ הוא ענין שושנה וי״ג עלין 
בלקו״ת  כאמור  הרחמים  מדות  לי״ג  מקבילים 

אשר  ליהודים  מחר  גם  ינתן  כי  אלול  במאמרי 

בשושן וכו׳ הם ר״ת י׳ ג׳ מדות ועם כ״ק הסליחה 
אם טעיתי. )יום ה׳ לסדר ‘ידיו אל העם ויברכם׳  

שמיני תשמ״א(

להלן ברכות אותם שלח הסבא לרגל 
י״א ניסן:

מאליפות ומרבבות הברכות, ביום הזה
נוהרות מכל עברים לראש אלופי אלפי ישראל

חכמתו וחסדו בדרך אמת ינחונו
מרפא ומקומם הריסות בית ישראל

*מען דל לא יחשה ולא יבזה ענות עני

ברכות לבנו גברו על ברכות בן לאב, תלמיד 
לרב

נסתרת אהבתו לציון מרעיתו, ובמקל נועם 
ינהל

חיינו בנינו על מוצא פיו ורצונו אבן-מסד 

משפחתנו

נפשנו לבו  ומרת  נעלהו על ראש שמחתנו 
יודע

ועד בכלל  יבא שילה    הלא עד כי 
  באהבתו

נשגה ובו נחזיק ונתחזק

מעבדו המחבק הדום רגליו
צבי מאיר בן לאה גיטל

*כמו למען

ממכתב ברכה לרגל י״א ניסן תשמ״א
כמדי שנה בשנה אבקש רשותא וחותמנא 

להצטרף למקהלות המברכים ליום יהי אור: 
]י״א[

ובכן יהי רצון מלפני אבינו שבשמים

מכלכל חיים בחסד מחי׳ ]מ. מ. בן ח.[
אשר עמו מקור חיים באורו נראה אור ]מ. בן 

ח.[

אשר יפלה חסדיו על מושיע חוסים 

ממתקוממים בימינו ]מ. מ. בן ח.[
כי במצותיו חפץ מאד ]מ. בן ח.[

ורבים ִחיָה מירדם בור ]מ. בן ח.[

ישמח משה במתנת חלקו ]מ. בן ח.[

כנאמר מצאת חן בעיני וידעתיך בש״ם ]מ. 
בן ח.[

ממכתב ברכה לרגל י״א ניסן תשמ״ב
כמדי שנה בשנה יורשה נא לי לצרף ברכתי 

ותחנתי לאלפי המברכים בכתב ולרבבות 
המברכים בפה ולאלפי רבבות המברכים 

בלבבות, כי

אשר עמו מקור חיים באורו נראה אור ]מ. בן 
ח.[

מכלכל חיים בחסד ]מ. בן ח.[
יפליא חסדו על אשר המלך חפץ ביקרו ]מ. בן 

ח.[

מושיע חוסים ממתקוממים בימינו ]מ. מ. בן ח.[
כי מצא חן בעיניו וידעהו בשם ]מ. בן ח.[

ויקחהו מתוך בני ישראל לעבוד עבודת הקדש 
]מ. בן ל. י.[

כי במצותיו חפץ מאד ]מ. בן ח.[

ורבים חיה מירדם בור ]מ. בן ח.[

עד כי היו מתעטרין בנשמתין חדתין ]מ. בן ח.[

מברכות סב החתן המשורר צבי יאיר לרבי
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ולכן ישמח משה במתנת חלקו ]מ. בן ח.[

)וישמח לב צדיק( וישיש בשמחה ]ישמח 
לב   מ. בן ח. ל. י. שניאורסאהן, בשמחה 

  הרב מ. בן ח. שניאורסאהן[

כי פקודי ד׳ ישרים משמחי לב ]מ. מ. בן ח. 

ל. י. שניאורסאהן[

ומאור עינים ישמח לב שפלים ונדכאים ]ר״ת 
של ישמח לב   ל. י., ס״ת   רבי מ. בן ח.[

ויוציאם למרחב ]רבי מ. בן ח.[

כי הוא מחסנו חלקנו בארץ החיים ]מ. בן ח.[

ויקוים בו מזבח חדש בציון תכין ]מ. בן ח.[
במהרה ממש אכי״ר

ממכתב ברכה לרגל י״א ניסן תשמ״ג
הנה כמדי שנה בשנה יורשה נא לי להצטרף 
למקהלות עם בני ישראל אשר ברנה ישאו 

ברכתם אל סף היכל קדשו בימים אלו וזאת 
הברכה אשר

המושיע חוסים ממתקוממים בימינו ]מ. מ. בן 
ח.[

אשר עמו מקור חיים באורו נראה אור ]מ. בן 
ח.[

המכלכל חיים בחסד ]מ. בן ח.[

ומאתו חכמה בינה ]מ. בן ח.[

והוא מחסנו חלקנו בארץ החיים ]מ. בן ח.[

הוא יפליא רוב חסדו על אשר מצא חן בעיניו 
]מ. בן ח.[

והמלך חפץ ביקרו ]מ. בן ח.[

ויקחהו מתוך בני ישראל לעבוד ]מ. בן ל. י.[

בשמחה עבודת הקודש ]הרב מ. בן ח. 
שניאורסאהן[

כי הוא חסיד בכל מעשיו ]מ. בן ח.[

ובמצותיו חפץ מאד ]מ. בן ח.[

משלח מעינים בנחלים ]מ. בן ח. ל. י.[

ורבים חיה מירדם בור ]מ. בן ח.[

במחקק במשענותיו ]מ. בן ח. ק״ק[
ויושיעם בבני חיי מזוני ]מ. בן ח.[

ומאור עיניו ישמח לב נדכאים ]מ. בן ח. ל. י. 
שניאורסאהן[

)עד שהיו מתעטרין בנשמתין חדתין( ]מ. בן ח.[

אשר עלו במחשבה   ]הרב מ. בן ח. 
שניאורסאהן[

על כן ישמח משה במתנת חלקו ]מ. בן ח.[

וישיש בשמחה ]הרב מ. בן ח. שניאורסאהן[

ופקודי ה׳ ישרים יהיו משמחי לב ]מ. מ. בן 
ח. ל. י. שניאורסאהן[

ויוציא ממצר למרחב עמו ]רבי מ. בן ח.[

נדבות ביום חילך מהררי קדש מרחם משחר 
]מ. בן ח.[

אז יבשרו מיום ליום ישועתו ]מ. ל. י.[

ובמנחה פניו יחלו ]מ. בן חנה )שם האם אינו 
בר״ת([

עד מזבח חדש בציון יוכן ]מ. בן ח.[
במהרה ועד בכלל אמן סלה 

ממכתב ברכה לרגל י״א ניסן תשמ״ד
כמדי שנה בשנה יורשה נא לי לצרף ברכתי 
מקרב לב לברכות מקהלות המברכים אשר 

תנהרנה אל סף היכל קדשו בימים אלו, וזאת 
הברכה כי

אשר עמו מקור חיים באורו נראה אור ]מ. בן 
ח.[

מושיע חוסים ממתקוממים בימינו ]מ. מ. בן ח.[
מכלכל חיים בחסד ]מ. בן ח.[
מאתו חכמה בינה ]מ. בן ח.[

מחסנו חלקנו בארץ החיים ]מ. בן ח.[
הוא יפליא רוב חסדו על אשר מצא חן במדבר 

]מ. בן ח.[

מצא חן בעיניו ]מ. בן ח.[
וידעהו בשם ]מ. ברוך שלום )סב הרבי([

כי המלך חפץ ביקרו ]מ. בן ח.[

ויקחהו מתוך בני ישראל לעבוד עבודתו 
עבודת הקדש ]מ. בן ל. י.[

כי הוא חסיד בכל מעשיו ]מ. בן ח.[

במצותיו חפץ מאד ]מ. בן ח.[
משלח מעינים בנחלים ]מ. בן ח.[
רבים חיה מירדם בור ]מ. בן ח.[

וינהלם ברחמים במחקק ]מ. בן ח. ק״ק[

ויושיעם בבני חיי מזוני ]מ. בן ח.[

מאור עינים ישמח לב נדכאים ]ר״ת של ישמח 
לב   ל. י., ס״ת   רבי מ. בן ח.[

עד שיהו מתעטרין בנשמתין חדתין ]מ. בן ח.[

משם עלו במחשבה ]מ. מ. שניאורסאהן[
על כן ישמח משה במתנת חלקו ]מ. בן ח.[

וישיש בשמחה ]הרב מ. בן ח. שניאורסאהן[

ופקודי ה׳ )יהיו( משמחי לב ]מ. מ. בן ח. ל. י. 

שניאורסאהן[

וממצר יוציא למרחב עמו ]ר. מ. בן ח.[

נדבות ביום חילך מהררי קדש מרחם ]מ. בן 
ח.[

יבשרו מיום ליום ישועתו ]מ. - ל. י.[

ובמנחה פניו יחלו ]הרב מ. בן חנה )שם האם 
אינו בר״ת([

מזבח חדש בציון יוכן ]מ. בן ח.[
ויאריך ימים טובים בשובע שמחות על ממלכתו 

עד בא מנחם לציון ועד בכלל אכי״ר
עוד כתבי יד

חבל נחלתו ימצאהו

נתת שמחה בלבי ]הרב מ. בן ח. ב. ל. י. 
שניאורסאהן[

מהר שלל חש בז ]מ. בן ח. שניאורסאהן[
מצור דבש אשביעך ]מצור מחצבתו ד=של ר׳ 

ברוך שלום[

מחלב חטה ]לבנו מ. בן ח.[

ממכתב ברכה לרגל י״א ניסן תשמ״ה
כמדי שנה בשנה אודה לה׳ בכל לבב אשר 

החיני והגיעני לזמן הזה לצרף ברכתי לרבבות 
מקהלות עם ישראל אשר ישאו ברכה וצדקה 

אל סף היכל קדשו בימים אלו:
ובכן יהי רצון מלפני אדון כל

אשר עמו מקור חיים באורו נראה אור ]מ. בן 
ח.[

מושיע חוסים ממתקוממים בימינו ]מ. מ. בן ח.[
מכלכל חיים בחסד מחי׳ה ]מ. מ. בן ח.[

מאתו חכמה בינה ]מ. בן ח.[
מחסנו חלקנו בארץ החיים ]מ. בן ח.[

אשר יפליא חסדו על האיש אשר לקחהו מתוך 

בני ישראל לעבוד עבודתו עבודת הקדש ]מ. 
בן ל. י.[

ויהי מוצא חן בעיניו ]מ. בן ח.[

וידעהו בשם

והמלך חפץ ביקרו ]מ. בן ח.[

כי הוא חסיד בכל מעשיו ]מ. בן ח.[

במצותיו חפץ מאד ]מ. בן ח.[
משלח מעינים בנחלים ]מ. בן ח. ל. י.[

רבים חיה מירדם בור ]מ. בן ח.[

וינהלם ברחמים במחקק ]מ. בן ח. ק״ק[

ויושיעם בבני חיי מזוני ]מ. בן ח.[

מאור עיניו ישמח לב נדכאים   ]מ. בן ח. ל. 
י. שניאורסאהן[
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עד שיהו מתעטרין בנשמתין חדתין. ]מ. בן ח.[

על כן ישמח משה במתנת חלקו ]מ. בן ח.[

וישיש בשמחה ]הרב מ. בן ח. שניאורסאהן[

ופקודי ה׳ יהיו משמחי לבו ]מ. מ. בן ח. ל. י. 
שניאורסאהן[

ויוציא למרחב עמו ]רבי מ. בן ח.[

נדבות ביום חילך מהררי קדש מרחם ]מ. בן ח.[

בשרו מיום ליום ישועתו ]מ. בן ל. י.[
במנחה פניו יחלו ]מ. בן חנה[

מזבח חדש בציון יוכן ]מ. בן ח.[
רגלי מבשר משמיע שלום ]מ. מ. שניאורסאהן[
ויאריך ימים טובים על ממלכתו בשובע שמחות 

דשן ורענן מחיל אל חיל עד בא מנחם לציון ועד 
בכלל אכי״ר

ממכתב ברכה לרגל י״א ניסן תשמ״ו
כמדי שנה בשנה אודה ה׳ בכל לבב אשר החיני 
והגיעני לזמן הזה לצרף ברכתי לרבבות מקהלות 

עם ישראל אשר ישאו ברכה וצדקה אל סף 
היכל קדשו בימים אלו:

ובכן יהי רצון מלפני אדון כל, אשר עמו

מקור חיים באורו נראה אור ]מ. בן ח.[
מושיע חוסים ממתקוממים בימינו ]מ. מ. בן ח.[

מכלכל חיים בחסד מחי׳ה ]מ. מ. בן ח.[
מאתו חכמה בינה ]מ. בן ח.[

מחסנו חלקנו בארץ החיים, אשר לקחהו ]מ. 
בן ח.[

מתוך בני ישראל לעבוד עבודת הקדש, כי, ]מ. 
בן ל. י.[

מצא חן בעיניו וידעהו בשם ]מ. בן ח.[
המלך חפץ ביקרו כי הוא ]מ. בן ח.[

חסיד בכל מעשיו ]מ. בן ח.[
במצותיו חפץ מאד ]מ. בן ח.[

משלח מעינים בנחלים ]מ. בן ח. ל. י.[

רבים חי׳ה מירדם בור וינהלם ]מ. בן ח.[
ברחמים במחקק ויושיעם ]מ. בן ח. ק״ק[

בבני חיי מזוני מאור עיניו ]מ. בן ח.[

י ש מ ח ל ב נדכאים עד כי היו ]מ. בן ח. 
ל. י. שניאורסאהן[

מתעטרין בנשמתין חדתין ]מ. בן ח.[
על כן ישמח משה במתנת חלקו וישיש ]מ. 

בן ח.[

ב ש מ ח ה בפקודי ה׳ ]הרב מ. בן ח. 
שניאורסאהן[

מ ש מ ח י ל ב ויוציא ]מ. מ. בן ח. ל. י. 
שניאורסאהן[

ל מ ר ח ב עמו נדבות ]רבי מ. בן ח.[

חילך בהדרי קדש מרחם ]רבי מ. מ. ח.[

בשרו מיום ליום ישועתו ]מ. בן ל. י.[
רגלי מבשר משמיע שלום ]רבי מ. מ. 

שניאורסאהן[

מזבח חדש בציון יוכן ]מ. בן ח.[
ב מ נ ח ה פניו יחלו ]הרב מ. בן ח.[

ויאריך ימים רבים וטובים על ממלכתו בשובע 
שמחות דשן ורענן וילך מחיל אל חיל ומצור 
ד.ב.ש. ]מצור מחצבתו ד=של ר׳ ברוך שלום[ 
ישביעו עד בא מנחם לציון ועד בכלל אמן כן 

יהי רצון

ממכתב ברכה לרגל י״א ניסן תשמ״ח
תהלות ד׳ אזכיר אשר החיני והגיעני ליום 

הזה לצרף ברכתי ונדבת לבי לברכות ונדבות 
מקהלות עם ישראל אשר ישאו ברכה ומנחה 

אל סף היכל קדשו בימים אלו:
ובכן יהי רצון מלפני אדון כל

אשר עמו מקור חיים באורו נראה אור ]מ. בן 
ח.[

מכלכל חיים בחסד מחי׳ה ]מ. מ. בן ח.[
מושיע חוסים ממתקוממים בימינו ]מ. מ. בן ח.[

מאתו חכמה בינה ]מ. בן ח.[
משלח מעינים בנחלים ]מ. בן ח. ל. י.[

אשר לקחהו מתוך בני ישראל לעבוד עבודת 
הקדש ]מ. בן ל. י.[

כי מצא חן בעיניו ]מ. בן ח.[

והמלך חפץ ביקרו ]מ. בן ח.[

כי הוא חסיד בכל מעשיו ]מ. בן ח.[

במצותיו חפץ מאד ]מ. בן ח.[
רבים חי׳ה מירדם בור ]רבי מ. בן ח.[

ויושיעם בבני חיי מזוני ]מ. בן ח.[

מאור עינים י ש מ ח ל ב נדכאים ]ר״ת 
של ישמח לב   ל. י., ס״ת   רבי מ. בן 
ח., והמילים ישמח לב -  מ. בן ח. ל. י. 

שניאורסאהן[

והיו מתעטרין בנשמתין חדתין ]מ. בן ח.[

על כן ישמח משה במתנת חלקו ]מ. בן ח.[

ב ש מ ח ה כי פקודי ה׳ מ ש מ ח י ל ב 
]בשמחה   הרב מ. בן ח. שניאורסאהן, משמחי 

לב   מ. מ. בן ח. ל. י.  שניאורסאהן[

ויוציאנו ל מ ר ח ב ]רבי מ. בן ח.[

ונאמר: בשרו מיום ליום ישועתו ]מ. בן ל. י.[

רגלי מבשר משמיע שלום ]רבי מ. מ. 
שניאורסאהן[

ויאריך על ממלכתו עד בלי ירח בשובע שמחות 
דשן ורענן וילך מחיל אל חיל ומצור דב״ש ]מצור 

מחצבתו ד=של ר׳ ברוך שלום[ ישבע עד בא 
מנחם לציון ועד בכלל אמן כן יהי רצון

ממכתב ברכה לרגל י״א ניסן תשמ״ט
חסדי ה׳ אזכיר אשר החיני והגיעני לזמן הזה 

לצרף ברכתי ונדבת לבי לברכות ונדבות 
מקהלות רבבות בית ישראל אשר ישאו ברכה 

וצדקה אל סף היכל קדשו לקראת יום אור 
הבעל״ט:

ובכן תפל נא תחנתנו לפני אדון כל

אשר עמו מקור חיים באורו נראה אור ]מ. בן 
ח.[

מכלכל חיים בחסד מחי׳ה ]מ. מ. בן ח.[
מושיע חוסים ממתקוממים בימינו ]מ. מ. בן ח.[

מאתו חכמה בינה ]מ. בן ח.[
משלח מעינים בנחלים ]מ. בן ח. ל. י.[

אשר לקחהו מתוך בני ישראל לעבוד עבודת 
המלך ]מ. בן ל. י.[

כי מצא חן בעיניו ]מ. בן ח.[

המלך חפץ ביקרו ]מ. בן ח.[

כי הוא חסיד בכל מעשיו ]מ. בן ח.[

במצותיו חפץ מאד ]מ. בן ח.[
רבים חי׳ה מירדם בור ]רבי מ. בן ח.[

מאור עינים ישמח לבבות ]ר״ת של ישמח 
לב   ל. י., ס״ת   רבי מ. בן ח., והמילים ישמח 

לב -  מ. בן ח. ל. י. שניאורסאהן[

ויושיעם בבני חיי מזוני ]מ. בן ח.[

עד כי יהיו מתעטרין בנשמתין חדתין ]מ. בן 
ח.[

על כן ישמח משה במתנת חלקו ]מ. בן ח.[

שוש ישיש בשמחה ]הרב מ. בן ח. 

שניאורסאהן[

כי פקודי ה׳ משמחי לב ]מ. מ. בן ח. ל. י. 

שניאורסאהן[

והוא יוציאנו למרחב ]רבי מ. בן ח.[

ונבשר מיום ליום ישועתו ]מ. ל. י.[

רגלי מבשר משמיע שלום ]רבי מ. מ. 
שניאורסאהן[

ומצור דבש נשבע ]מצור מחצבתו ד=של ר׳ 
ברוך שלום[
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ישמח לבנו ותגל נפשנו ]מ. בן ח. ל. י. 
שניאורסאהן[

ויאריך ימים רבים וטובים על ממלכתו עד בלי 
ירח בשובע שמחות דשן ורענן וילך מחיל אל 

חיל בראש רבבות חיליו צבאות מלכו של עולם 
עד בא מנחם לציון ועד בכלל אמן כן יהי רצון

 
ממכתב ברכה לרגל י״א ניסן תשנ״א

תהלות ה׳ אזכיר אשר החיני והגיעני ליום 
הזה לצרף ברכתי ונדבת לבי לברכות ונדבות 
מקהלות עם ישראל מים עד ים אשר ישאו 
ברכה ומנחה אל סף היכל קדשו בימים אלו 

בהכנס צדיק אשר צדקות אהב לשנת הצדיק 
בשטומ״צ

ובכן יהי רצון מלפני אדון כל

אשר עמו מקור חיים באורו נראה אור ]מ. בן 
ח.[

מכלכל חיים בחסד מחי׳ה ]מ. מ. בן ח.[
מושיע חוסים ממתקוממים בימינו ]מ. מ. בן ח.[
אשר לקחהו מתוך בני ישראל לעבוד עבודת 

הקדש ]מ. בן ל. י.[

כי מצא חן בעיניו ]מ. בן ח.[

ה מלך חפץ ביקרו ]מ. בן ח.[

כי הוא חסיד בכל מעשיו ]מ. בן ח.[

במצותיו חפץ מאד ]מ. בן ח.[
מאור עינים ישמח לב ]ר״ת של ישמח לב 

  ל. י., ס״ת   רבי מ. בן ח., והמילים ישמח לב 
-  מ. בן ח. ל. י. שניאורסאהן[

רבים חי׳ה מירדם בור ]מ. בן ח.[

ויושיעם בבני חיי מזוני ]מ. בן ח.[

ויהיו מתעטרין בנשמתין חדתין ]מ. בן ח.[

על כן ישמח משה במתנת חלקו ]מ. בן ח.[

שוש ישיש בשמחה ]הרב מ. בן ח. 
שניאורסאהן[

כי פקודי ה׳ משמחי לב ]מ. מ. בן ל. י. ח. 
שניאורסאהן[

והוא יוציאנו למרחב  ]ר. מ. בן ח.[

בשרו מיום ליום ישועתו ]מ. בן ל. י.[
רגלי מבשר משמיע שלום ]רבי מ. מ. 

שניאורסאהן[
ויאריך ימים רבים וטובים על ממלכתו עד בלי 

ירח בשובע שמחות דשן ורענן ויחדש כנשר 
נעוריו וילך מחיל אל חיל בראש רבבות צבאות 
לגיון המלך עד בא מנחם לציון ועד בכלל אמן 

כן יהי רצון 

ר״ת שונים שכתב בשולה״ג של 
מכתבים ששלח במשך השנה:

מש״ם )בר״ת( רועה אבן ישראל )ט׳ ניסן ל״ה( 
]מ. מ. שניאורסאהן[

והשי״ת יאריך ימיו בנעימים ויגדע קרני רשעים 

ותרוממנה קרנות צדיק )מ. מ. בן ח. בגימ׳ צ׳( 

מ.ש.ם. רועה אבן ישראל בעוז ותעצומות ובכל 
דרכיו ישכיל אכי״ר )י״א ניסן ל״ו(

מהר שלל חש בז )ישעיה ח׳ ג׳( )עש״ק 
לסדר ‘בקר ויודע ה׳   קרח תש״מ( ]מ. ב. ח. 

שניאורסאהן[

ישמח משה במתנת חלקו ]מ. בן ח.[

במצותיו חפץ מאד )יום שנכפל בו כי טוב 
שלישי - לסדר ‘להעלות נר תמיד   צו תשמ״א( 

]מ. בן ח.[

חגרה בעוז מתניה )אלה תולדות יצחק 
תשמ״ב( ]מ. בן ח.[

מזבח חדש בציון תכין במהרה על ידי הרמוז 
בר״ת )עש״ק לסדר ‘ואתה תצוה את בני 

ישראל׳( ]מ. בן ח.[

עבדו את ה׳ ב ש מ ח ה ר״ת הרב 

מ.ב.ח.ש. )עש״ק פ׳ החדש תשמ״ב(

נשמות ישראל עלו ב מ ח ש ב ה ר״ת 

הרב מ.ב.ח.ש. )ער״פ תשמ״ב(

צדיק ה׳ בכל דרכיו )צדיק דלעילא(

ו חסיד בכל מעשיו )חסיד דלתתא( ]מ. בן ח.[ 
)י״ג מנ״א תשמ״ב(

בשובך לציון ב ר ח מ י ם ר״ת: רבנו 

ממ.ב.ח. יורנו מדרכיו )לשון הפ׳ בישעי׳( )טו״ב 
אלול תשמ״ב(

ויאכילהו מ ח ל ב חטה… ר״ת: לבנו 

מ.ב.ח. ו״חטה״ כידוע היא נשמה דאצילות.

גם מחלב: אותיות מח לב )ז״ך אלול 
תשמ״ב(

בני חיי מזוני  ]מ. בן ח.[

ר״ת של בעל הצנור להשפיעם עכ״י בחסד 
וברחמים אכי״ר )עש״ק לסדר ״אשר לא עזב 

חסדו״   חיי שרה ת.ש.ג.מ. לפ״ק(

עמך נדבות ביום חילך בהררי קדש מרחם 

משחר ר״ת מ.מ.ב.ח. ו״קדש״ באמצע… 
)עש״ק לסדר ‘וירב העם ויעצמו מאד׳   שמות 

ת.ש.ג.מ.(

ב מ נ ח ה פניך יחלו ר״ת מ. ב. חנה )יום 
ב׳ לסדר ‘ואתה תצוה׳ ת.ש.ג.מ.(

)פתחתי התנ״ך בכוונה תחלה למצא המשך ר״ת 
ובפתיחה ראשונה האירו נגד עיני המלים:

ברכו שמו בשרו מיום ליום ישועתו ר״ת 
מ.ב.ל.י.ש. )יום ה׳ לסדר ‘ויקרא׳ ת.ש.ג.מ.(

נתונים נתונים המה לו מאת בני ישראל 

)במדבר ג׳ ט׳( ר״ת: מ.ב.ל.י.

נתתה ש מ ח ה  ב ל ב י = הרב מ. בן 

ל. י. בן ח. ש. )כפל המלה ״בן״ כי זיכוי האב 
וזיכוי האם הם ענינים נפרדים(

יורשה נא לי להעיר בקשר למספר ה״מאה״ 
הנרמז במם וסמך שבלוחות

כי מעשה אלקים המה

ו מכתב אלקים הוא

הם ר״ת מאה וכסדרן של המילים )יום ד׳ לסדר 
‘בריתי שלום׳   פנחס תש״מ(

ממכתב ששלח הסבא ביום הולדתו:

זמירות צב״י לצדיק

מנחה מלב שלוחה

ביחו״ל לרב חסד

)צב״י ר״ת של המשורר בר״ת של מנחה מלב 
שלוחה שם אשר לו מקודשים השירים בקרבם. 
בר״ת של ביחו״ל שמות הוריו נ״ע. ו״חסד״ היא 
שנת הע״ב עמו״ש ]=עד מאה ועשרים[ בטוב 

ובנעימים.( )ה׳ ניסן   יום הולדת הנ״ח(



אבי החתן עומד בעת ביקור כ״ק אדמו״ר 
בקעמפ ט״ו תמוז ה׳תשי״ז

אבי החתן נראה עומד בקצה האולם, מימין לכ״ק אדמו״ר 
בהתוועדות יו״ד שבט ה׳תשט״ז שנערכה באולם.

החתן בידי אחיו, הרב שלמה דוב פנחס, בכוס של ברכה. לפניו גיסו הרב מנחם מענדל שי׳ זלמנוב מחזיק את בנו הרב ישראל יצחק שי׳, 
מאחוריו בתור לקבל כש״ב הר״י רייכמן, הר״מ מארק ו הר״א ליפשיץ. נראים גם למטה בימין הרחשד״ב ליפסקער, הר״א הלוי רייטשיק, 

הרמ״מ שארפשטיין, הר״ב וולף, יושבים על השולחן הת׳ א. מישולובין, הריי״צ יעקובסון, הר״מ הלוי העבער, הריי״צ הארליג שיחיו.


