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הרב מנחם מענדל הכהן ודבורה לאה שיחיו
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Memento
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קרו הייטס ,ברוקלי ,כא צוה ה' את הברכה
שנת חמשת אלפי שבע מאות ושבעי ושתי לבריאה
ÂÈ¯Â„ ‡È˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙„ÏÂ‰Ï ‰˘ ¯˘ÚÂ ‰‡Ó

בס"ד.
אנו מודי לה' על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו ,החת
התמי הרב מנח מענדל שי' הכה עב"ג הכלה המהוללה מרת דבורה לאה תחי' ערלוו.
התודה והברכה מובעת בזה לבני המשפחה ,ידידינו ומכרינו שיחיו ,שבאו – מקרוב ומרחוק
– להשתת בשמחתנו ,ולבר את צאצאינו שיחיו בברכת מזל טוב מזל טוב ,וחיי מאושרי
בגשמיות וברוחניות.
*
בהכרה לבבית ובהוקרה ,ולזכרו טוב ,הננו בזה להגיש לפני כל הנוטלי חלק בשמחתנו,
"תשורה" זו ,הכוללת:
א( מענה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאביוזקנו של החת ,הרה"ג הרה"ת ר' חיי מרדכי ז"ל
ערלוו ,בקשר ע שידוכי נכדו ,אבי החת שיחי'.
ב( מענות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו להורי החת והכלה שיחיו –  (1בקשר ע קביעות זמ
חתונת בשעטומ"צ;  (3בקשר ע תספורת – "שערעניש" – בנ החת שיחי';  (3בקשר ע
הולדת בת הכלה תחי'.
ג( בקשר ע ט' כסלו )ליל החתונה( ,יו הולדת כ"ק אדמו"ר האמצעי )בשנת תקל"ד( ויו
ההילולא שלו )בשנת תקפ"ח( ,ויו"ד כסלו ,יו גאולת כ"ק אדמו"ר האמצעי )בשנת תקפ"ז( –
מדפיסי אנו ב"תשורה" זו סיפורי מכ"ק אדמו"ר האמצעי ,נעתקו מספר "לקוטי סיפורי"
שנלקטו ונאספו עלידי אביוזקנו של החת ,הרה"ג הרה"ח ר' חיי מרדכי ז"ל ערלוו.
ד( חלק משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו ,מיו"ד שבט ה'תשכ"ה – בה נתבאר אחד
מהסיפורי ששלח אביוזקנו של החת ,הרה"ג הרה"ח ר' חיי מרדכי ז"ל ערלוו ,לכ"ק
אדמו"ר )עלפי הוראתובקשתו( .נעתק מספר "תורת מנח – התוועדויות".
ה( מכתבי מכ"ק אדמו"ר נשיא דורינו אל אביוזקנו של החת ,הרה"ג הרה"ח ר' חיי
מרדכי ז"ל ערלוו.
ו( מכתבי מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ומכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אל אביוזקנו של
החת ,הרה"ח הרה"ת ר' בצלאל ז"ל ווילשנסקי.
ו( מכתבי מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע אל זקנו של החת ,הרה"ח הרה"ת ר' ארי' לייב
ז"ל ליסקאר.
ז( מכתבי מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ומכ"ק אדמו"ר נשיא דורינו אל אביהזקניה של
הכלה ,הרה"ח הרה"ת ר' פר ז"ל מצקי והרה"ח הרה"ת ר' זאב ארי' ז"ל קרינסקי.
ח( מכתבי מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ומכ"ק אדמו"ר נשיא דורינו אל זקנה של הכלה,
הרה"ח הרה"ת ר' לוי יצחק ז"ל שירא.
*
האל הטוב ,הוא יתבר ,יבר את המשתתפי בשמחתנו ,ואנשי בית יחיו ,בתו כלל
אחב"י יחיו ,בברכות מאליפות מנפש עד בשר.
בש המשפחות
צבי בנימי ושטערנא שרה קרינסקי
שניאור זלמ הכה וזלאטא ערלוו
יו א' פ' וישלח ,אור לט' כסלו ה'תשע"ב
קראו הייטס ,כא צוה ה' את הברכה
מאה ועשר שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו
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לפנינו מכתב כללי פרטי מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאביו זקנו של החת ,הרה"ג הרה"ח ר' חיי מרדכי ז"ל
ערלוו ,שבסופו הוסי הרבי בכתי"ק :בברכת מז"ט לשידו נכדו הרשנ"ז שי' בשטומו"צ) .המכתב נדפס באגרות
קודש חכ"ה אגרת ט'תקנ – ע' רל רלב(.

5 / ·"Ú˘˙'‰ ÂÏÒÎ 'ËÏ ¯Â‡ ,ÁÏ˘ÈÂ 'Ù '‡ ÌÂÈ
מכתבי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו להורי החת שיחיו –  (1בקשר ע קביעות זמ חתונת בשעטומ"צ;  (2בקשר
ע תספורת – "שערעניש" – בנ החת שיחי'.
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מכתבי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו להורי הכלה שיחיו –  (1בקשר ע קביעות זמ חתונת בשעטומ"צ;  (2בקשר
ע לידת בת הכלה שתחי'.

7 / ·"Ú˘˙'‰ ÂÏÒÎ 'ËÏ ¯Â‡ ,ÁÏ˘ÈÂ 'Ù '‡ ÌÂÈ
הרה"ג הרה"ח ר' חיי מרדכי ז"ל ערל וו ,אביוזקנו של החת
סיפורי מכ"ק אדמו"ר האמצעי
תדפיס מספר "לקוטי סיפורי" )זכרונות ,ספורי ופתגמי קדישי( שנלקטו ונאספו על ידי אביו זקנו של החת
)ירושלי ,תשס"ב( ,מדור כ"ק אדמו"ר האמצעי
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בס"ד .חלק משיחת יו ד' פ' בשלח ,יו"ד שבט ,ה'תשכ"ה.

בלתי מוגה

יא .בהמש להמדובר לעיל )ס"ו( אודות הדפסת הזכרונות של רבינו נשיאנו ,בעל ההילולא –
ביקשו ג מכמה חסידי שה ירשמו את זכרונותיה ,מה שזוכרי בעצמ ,ומה ששמעו מזקני
החסידי ,או בכלל מאנשי נאמני ,סיפורי בעלי תוכ ,שנוגעי ג לרבי...
יב .בי הסיפורי שהגיעו מהרב ר' מרדכי הכה ערלוו ,1שהי' כמה שני בתומכי תמימי
שבליובאוויטש ,ישנה "אימרה" )" וורט"( ששמע מהמשגיח ,ר' מיכאל בלינער )שהי' נקרא ר"מ
דער לטער ,ר"מ נעוולער( ,אחד מזקני החסידי בזמנו.2
ומקדי לספר אודותיו – כדי שנדע את ה"ציור" שלו – שכאשר הי' מצב דחוק בעניני
הכספיי של הישיבה ,ומצד חלישות בריאותו לא הי' יכול ללמד את השיעור חסידות שהי' רגיל
ללמד ,וחשבו הא צרי לית לו תשלו מלא כמקוד – אמר כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע ,אביו
של בעל ההילולא ,שעצ ההסתכלות עליו שוה את התשלו ...עצ העובדה שיהי' מצוי בי
התלמידי והמחונכי ,וה יראו את ה"ציור" שלו ואופ חייו – הרי זה החינו הטוב ביותר ,ולכ
הרי זה שוה את מלוא תשלו הכס שנותני לו ,מבלי הבט על כ שכספי הישיבה היו מחושבי
ביותר ,ובגלל זה הי' חסר לשל למישהו אחר שהי' יכול לומר שיעור נגלה או חסידות וכיו"ב.
ובכ :אחד העניני שר' מיכאל הי' נוהג לחזור ולומר לתלמידי – ואולי נמצאי כא כאלו
ששמעו זאת ממנו – שכאשר לומדי חסידות )ומזה מוב ג בנוגע ללימוד התורה בכלל( ,הרי זה
צרי להיות לא כמו שלומדי או קוראי מכתבי זרי )"פרעמדע בריוועלע "( ,מה שקורה
ב"שמי" ,אלא צרי לדעת שהדברי מכווני אליו )"דס מיינט מע אי"(!...
וביאר זאת ע"פ משל:
פע היו "ישוב'ניקעס" – יהודי שלצור פרנסת גרו בישובי שבה היו מעט יהודי ,או
אפילו לבד .ובמש הזמ ,הנה בגלל הניתוק מסביבה יהודית ,והעדר האפשרות ללמוד בישיבות
וחדרי ,היו ביניה כאלו ,שלמרות היות יראי שמי גדולי )כפי שהי' המצב פע אצל
ה"ישוב'ניקעס"( ,הנה העדר הידיעה הי' אצל עד כדי כ שלא ידעו לקרוא.
פע הגיע מכתב ממקו רחוק לאחד ה"ישוב'ניקעס" ,וכיו שלא ידע לקרוא ,הביא את
המכתב ל"מלמד" – כפי שהי' אז הסדר ,שכמה "ישוב'ניקעס" היו שוכרי מלמד עבור ילדיה,
והיו מושיבי אותו במקו שהי' במרחק שוה לכל הישובי שבסביבה ,כדי שיהי' נוח לכל
ה"ישוב'ניקעס" שבסביבה שיש לה ילדי – כדי שה"מלמד" יקרא עבורו את המכתב.
כאשר המלמד התחיל לקרוא את המכתב – וכדר המלמדי פע שהיו קוראי כדבעי ,ללא
נקודות ...ובהטעמה – התברר שתוכ המכתב הוא שאביו של ה"ישוב'ניק" נפטר ,לא עלינו ,וכשקרא
זאת ,התעל ה"ישוב'ניק".
והי' ר' מיכאל מסיי – מספר הרב ערלוו – ואומר לתלמידי:
לכאורה אינו מוב :את המכתב קרא ה"מלמד" ,ואילו ה"ישוב'ניק" לא ידע לקרוא מה כתוב
 (1נדפס לאח"ז בספרו "לקוטי סיפורי " ס"ע תלח ואיל )בהוצאת תשס"ב( .וראה ג מכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א אליו )כמה
מה נדפסו בתחלת הספר( ,אודות עריכת והדפסת הסיפורי  :כ"ד אייר תשכ"ד )"כמדומה עניתי מכבר .בכל אופ :פשוט –
שימשי בה )וכל המרבה ומפרט ה"ז משובח( וכידוע דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בזה ,וירשמ כפי שנזכר עליה ואח"כ יוכלו לסדר
ע"פ סדר זמני "(; י"בי"ג תמוז תשכ"ד )"פשוט שנכונה ובמאד רשימת הסיפורי ועל מנת להדפיס במש הזמ – ומה טוב
בהוספת ציו המקור )ממי שמע וכיו"ב("(; ימי חנוכה שנה זו )"מאשר קבלת הרשימות שלו ות"ח על הקורת רוח שנגר
בקריאת  ,ועאכו"כ כשיסודרו כול  ..ולבר בקרוב על המוגמר דרשימות הנ"ל ד' קונטרסי אלה ולהתחיל אח"כ בהמש
שלה "(; ועש"ק פ' כי תשא שנה זו )"בברכה לבשו"ט  ..וכ – שמעלה )ובריבוי( על הכתב מסיפורי ועניני רבותינו נשיאינו
וד"חסידי הראשוני " של כאו"א מה – כ יוסי ויוסי מתו בריאות ושמחה"(.
 (2ראה אודותו – הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א בסה"ש תורת שלו ע'  .39וראה ג תו"מ חי"ד ע'  .193וש"נ.
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במכתב – אפילו אילו המכתב הי' ע נקודות ,ועאכו"כ בהיותו ללא נקודות ,וא"כ ,לכאורה הי'
צרי להתעל מי שראה והבי מה שכתוב במכתב ,ולא מי ששמע את תוכ המכתב ממישהו אחר,
ואעפ"כ ,מי התעל? – לא ה"מלמד" ,אלא ה"ישוב'ניק"?!
א התירו על זה הוא – שאצל המלמד הי' זה יהודי זר ,ואילו אצל ה"ישוב'ניק" – הרי זה
אביו )"דס איז זיי טטע"(!...
והנמשל מוב:
כאשר מישהו לומד חסידות וחושב שזהו "אבא של מישהו אחר" – אזי יכול ללמוד חסידות,
לקרוא נכו ולדעת כל מה שכתוב ,ג ללא נקודות ...ואעפ"כ ,הוא לא יתעל;
משא"כ כאשר מישהו שומע אפילו את לימודו של חבירו ,אבל הוא יודע שאליו מכווני
הדברי  ,וזהו "אביו שבשמי" – אזי יתעל!
וכ הוא בנוגע ללימוד התורה בכלל:
3
לימוד התורה מצד עצמו – הרי "תלמוד תורה כנגד כול"  ,אבל אעפ"כ ,יש צור בהדרכה –
לידע שאי זה באופ שלומדי עני שישנו ב"שמי";
– אדרבה :התורה "לא בשמי היא" ,4אלא ניתנה למטה באר –
וכאשר לומד בתורה "א בחוקותי תלכו"" ,שתהיו עמלי בתורה" ,אזי "ונתתי גשמיכ
בעת" – 5צרי לדעת שאי זה באופ שהדברי מכווני לתנאי שכתבו את ה"ספרא" ,או לרש"י
שמביא את דברי הספרא ,ואילו הוא ,רק "לומד" את הפסוק בחומש ע פירוש הספרא או פירוש
רש"י ,אלא הדברי מכווני אליו ,ואילו התנא הוא ה"מלמד" שקורא ומפרש את הפסוק ומתרג
אותו בשפה שלו ,שידע ,שהכוונה ד"בחוקותי תלכו" היא ,שהשומע צרי להיות עמל בתורה ,ואז –
"ונתתי גשמיכ בעת".
יג .עני זה מהוה "לימוד זכות" )אבל ,אוי ואבוי ללימוד זכות שכזה( וג "פירכא":
יש מי שטוע ,שהוא לא צרי לעסוק בהפצת המעיינות חוצה ,או בהפצת היהדות חוצה ,ולא
צרי להדר בדקדוק קל של דברי סופרי – כיו שישנו יהודי שהוא מבוגר ופיקח ממנו ,וג הוא לא
עושה זאת...
הוא יודע אמנ שהפצת המעיינות חוצה תביא את המשיח ,אבל ,לא אליו מתכווני שהוא
יפי ,והוא יביא את המשיח; זה לא ה"עסק" )"ביזנעס"( שלו; עליו לקרוא את ה"מכתב" בפני
חבירו ,ולמסור לו שהבעש"ט כתב שכאשר "יפוצו מעינותי חוצה" אזי קא אתי מר דא מלכא
משיחא ,6ולאחרי שקרא את המכתב בפני ה"ישוב'ניק" ,מסתלק ועושה מה שרוצה...
יש אמנ ציווי "ואהבת לרע כמו " ,7ו"כי תראה ערו וכסיתו" ,8וכדאיתא בתנא דבי אליהו
רבה ,9שכאשר רואי יהודי ערו מתומ"צ ,צרי להלבישו טלית וכו' ,כפי שמארי בפרטי המצוה,
והוא קורא את דברי התנדב"א ,ומדפיס ומפרס זאת ,ואומר זאת ב"דרשה" וכו' ,אבל ,שהוא
יתעל? – מה זה שיי אליו?! זהו עני שקורה ב"שמי" או ב"אר" ,ואילו הוא נמצא בי השמי
 (3פאה פ"א מ"א.
 (4נצבי ל ,יב .וראה ב"מ נט ,ב.
 (5ר"פ בחוקותי ובתו"כ )ספרא( ופרש"י עה"פ.
 (6אגה"ק דהבעש"ט – כש"ט בתחלתו .ובכ"מ.
 (7קדושי יט ,יח.
 (8ישעי' נח ,ז.
 (9פכ"ז.
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לאר...
ובכ :יהודי הנ"ל חושב שמדובר אודות "אבא של מישהו אחר" ,ובמילא ,כאשר פלוני טועה,
אי זה "תירו" שלכ צרי ג הוא לטעות!
וזוהי ההדרכה הכללית – לידע שמדובר אודות "אבינו שבשמי" ,האבא האישי של כאו"א
מישראל ,ויש להזהר מהמעמד ומצב ש"אבי ואמי עזבוני" ,10כמבואר בלקו"ת 11שיכול להיות יהודי
שנמצא במעמד ומצב ש"אבי ואמי עזבוני" ,רח"ל ,שאי לו הבנה והשגה כלל – .אמנ ג אז הנה
"ה' יאספני" ,10ו"אי ל דבר שעומד בפני התשובה" ,12אבל אעפ"כ ,עליו להרגיש את הכאב מזה
ש"אבי ואמי עזבוני".
צרי לדעת שהדברי מכווני )לא לפלוני ,אלא( אליו – במכ"ש וק"ו מהסיפור אודות אדמו"ר
האמצעי ,13שכאשר מישהו ביקש ממנו "תיקו" על עני שהי' שלא בער כלל לגדר האנושיות,
"תפס" מיד ,שכיו ששואלי אצלו ,הרי זה סימ שהוא בעצמו צרי לתק דבר#מה.
אלא שאדמו"ר האמצעי הי' צרי להתענות כמה ימי ,לבכות ולומר תהלי ,עד שנתגלה לו
מהו העני שעליו לתק; ואילו הוא ,כאשר יחשוב על עצמו ,לא יצטר להתענות ולהתייגע ,כי א
"דעת לנבו נקל" ,ו"אפילו בהתבוננות קלה" – כלשו התניא" – 14יתפוס" מה חסר אצלו ,ומה יכול
וצרי לעשות.
אבל צריכה להיות הנחה כללית ,שכל דבר שקורה בד' אמותיו מכוו אליו )"מ'מיינט אי"(;
יכול להיות שהכוונה ג להזולת ,אבל בעיקר – אליו ,וכדברי הבעש"ט 15שכל דבר שיהודי רואה או
שומע הרי זה הוראה בעבודתו להקב"ה.
יד .לכאורה :מה מוסי כא ה"משל" – הרי זה דבר הפשוט?!
א ה"קונ" הוא – שג לאחרי ששומעי את המשל ,ויודעי שזהו דבר הפשוט ,יכולי
להמשי לחשוב שזהו ה"אבא של מישהו אחר" ,ואילו הוא ה"מלמד" שקורא את המכתב,
והוא קורא במכתב הא גופא – שצרי להזהר שלא לטעות ,אלא לידע שזהו ה"אבא שלו",
ואליו מכווני הדברי,
16
– וכפי שהיו אומרי פע בנוגע לדי ש"אי מסיחי בסעודה"  ,שהא גופא "אי מסיחי
בסעודה"– ...
עני זה גופא – הוא רק "קורא" במכתב עבור פלוני ,ולא יתכ כלל שהדברי מכווני אליו.
וכל זה למה – בגלל ששכנע את עצמו שזהו "האבא של פלוני" ,והוא רק ה"מתורגמ",
ה"מלמד" ,שצרי לקרוא את המכתב עבור ה"ישוב'ניק"...
וא יאמרו לו שה"ישוב'ניק" יודע לקרוא בעצמו – יהי' ברוגז ,שהרי הוא ה"למד"; במה
מתבטאת ה"למדנות" שלו – באמירה לזולת ,ואילו בנוגע לעצמו ,לא שיי שיתעל – הוא "בעל
מוחי" ...ואי הדבר שיי אליו כלל...
 (10תהלי כז ,יו"ד.
 (11דרושי ש"ש סז ,א .שמע"צ פט ,ב.
 (12רמב" הל' תשובה ספ"ג.
 (13ראה אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ס"ע שעט ואיל .וש"נ.
 (14אגה"ת ספי"ב .ועוד .פמ"ב )ס ,ב(.
 (15ראה כתר ש טוב )הוצאת תשנ"ט( בהוספות סרכ"ג ואיל .וש"נ.
 (16תענית ה ,ב .נת' בלקו"ש חל"ה ע'  232ואיל .וש"נ.
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מכתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאביוזקנו של החת ,שבסופו הוסי הרבי בכתי"ק עני בדא"ח )המכתב ע
ההוספה נדפס באגרותקודש ח"ב אגרת שכו – ע' רצברצג(.
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מכתב כלליפרטי מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאביוזקנו של החת ,שבסיומו הוסי הרבי כמה הערות.
)המכתב נדפס באגרותקודש חכ"ד אגרת ט' פח – ע' סדסה .ההוספות – ש ע' סו(.
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הרה"ח הרה"ת ר' בצלאל ז"ל ווילשנסקי ,אביוזקנו של החת
מכתב מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ומכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו .המכתב השני נדפס )מהעתק המזכירות( באגרות
קודש חט"ז אגרת ה'תתקב )ע' קכה(.
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הרה"ח הרה"ת ר' ארי' לייב ז"ל ליסקאר ,זקנו של החת
ד' מכתבי מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע) .ג' הראשוני נעתקו מהעתקה .הרביעי – כפה"נ מהעתק המזכירות(.

ב"ה .ו' אד"ר תש"ח.
ברוקלי .

ידידי וו"ח אי"א מוה"ר ליב שי' ליפסקאר

שלו וברכה!
במענה על כתבו מכ"ד טבת העבר .מז"ט בעד הב שנולד לה .יגדלוהו ע
שאר ילידיה יחיו מתו בריאות הנכונה והסתדרות טובה בגשמיות וברוחניות
ויצליחו בעבודתו הק' להעמיד תלמידי יראי אלקי ובעלי מדות טובות.
הדו"ש ומברכ בגו"ר
ב"ה .כ"ח ניס תש"ח.
ברוקלי .

ידידי וו"ח אי"א מוה"ר לייב שי' ליפסקאר

שלו וברכה!
התענגתי לדעת מיסוד של המוסדות לחינו כשר במחנ ,התלמוד תורה
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ובית הספר לנערות "בית רבקה".
הש יתבר יבר את המלמדי ואת המורות ,את התלמיד ואת
התלמידות ,את הוריה ואת כל העוסקי בקיו המוסדות והרחבת
והמסייעי בה ,ויצליח בכל הצרי לה בגשמיות וברוחניות.
המברכ להצליח בעבודת בגשמיות וברוחניות
ב"ה .ג' תשרי תש"ט.
ברוקלי .
ידידי וו"ח אי"א מוה"ר ארי' ליב שי' ליפסקאר
שלו וברכה!
במענה על מכתבו מג' לחדש אלול העבר ,יסע ע ב"ב יחיו צלחה לאה"ק
והשי"ת ית לו ולב"ב יחיו נסיעה כשורה ויבואו צלחה ויסתדרו בסדר טוב
בעני של פרנסה.
המברכ בחתימה וגמח"ת בגו"ר

<
משפחת הרה"ח הרה"ת ר' ארי' ליב ליפסקאר התכוננה לנסוע )ממחנה הפליטי בגרמני'( לארצות
הברית ,וכבר ארזה את רוב החפצי והמטלטלי ושלחה אות בספינה לארה"ב .א לנוכח הוראת כ"ק
אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע פתחו מיד בהכנות לנסוע לאר הקודש.
באחד ממכתבי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ אל הרב ליפסקאר בקשר ע נסיעתו לארה"ק כתב אליו
הרבי "."¯È‡‰Ï ˙Â¯ ÂÈ‰˙ ÍÈ·Â ‰˙‡Â
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הרה"ח הרה"ת ר' פר ז"ל מ צקי ,אביהזקנה של הכלה
מכתב מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע לאביהזקנה של הכלה) .באגרותקודש חי"ג אגרת ה'ז )ע' תקיג( נדפס מכתב
זה בהשמטת הש וכו' ,בתארי ד' ח' טבת .ובהערה ש ציינו ש"הסגנו הוא ,כנראה ,עדיי לא סופי ,וחסרי בו
תיבות הקשר"(.
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מכתב מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאביהזקנה של הכלה ,שבסופו הוסי הרבי בכתי"ק„"ÈÓ 'ÎÓ '˙ ‰˙Ú :
) .ÌÁÈÏˆÈ ˙"È˘‰Â ,„ÂÏ„ ˙"Â˙ ˙·ÂËÏ ‰„Â·Ú· ÍÈ˘ÓÈ – ÏÂ·‚ ˙‚˘‰ ‰Ê· ÔÈ‡ Ì‡ ,Ï"ÎÂ .ÂÏÒÎהמכתב )בלי ההוספה
בכתי"ק( נדפס באגרותקודש ח"ז אגרת א'תתקכז – ע' נחנט(.
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מכתב מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאביהזקנה של הכלה )כפה"נ בהמש להמכתב שלפני זה() .המכתב – מלבד
הקטע "ומה שכותב  . .ובכ"א" שנשמט מטעמי המובני – נדפס באגרותקודש ח"ז אגרת ב'כב – ע' קנטקס(.
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ג' מכתבי מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאביהזקנה של הכלה) .המכתב הראשו נדפס באגרותקודש ח"י אגרת
ג'קפג – ע' ריטרכ; השני – ש חי"א אגרת ג'תקיד – ע' קכט; השלישי – ש חי"ב אגרת ד'רס – ע' תמד(.
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הרה"ח הרה"ת ר' שמעי' ז"ל קרינסקי ,אביוזקנו של החת
מכתב מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע אל אביוזקנו של החת.
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הרה"ח הרה"ת ר' זאב ארי' ז"ל קרינסקי ,זקנו של החת
מכתב מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לזקנו של החת.
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הרה"ח הרה"ת ר' לוי יצחק ז"ל שירא ,זקנו של הכלה
מכתב מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ומכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לזקנו של הכלה.

לזכות
החת התמי הרב מנח מענדל הכה שיחי'
והכלה מרת דבורה לאה שתחי'
ערלוו
לרגל נישואיה בשעה טובה ומוצלחת
יו א' פ' וישלח ,אור לט' כסלו ה'תשע"ב

נדפס עלידי הוריה
הרה"ת ר' שניאור זלמ וזוגתו מרת זלאטא שיחיו ערלוו
הרה"ת ר' צבי בנימי וזוגתו מרת שטערנא שרה שיחיו קרינסקי
עטרת זקני בני בני
מרת איידלא שתחי' ערלוו
מרת גוטא שתחי' שירא

<

ח ח על השתתפותכ בשמחתינו!

!Thank you for joining us in our Simcha
!May we merit the true and complete redemption now

Devorah Leah & Mendel Perlow

