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 פתח דבר

 בעזהי"ת

 שלום וברכה

 ישראל ארי' לייב התמים לזכרון טוב, יום כללות צאצאינו החתן הרב
את כל הנוטלים תי', הננו בזה לכבד    חי' מושקאשי' עם ב"ג הכלה מ'  

חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק, בתשורה המוסגרת בזה, 
 :הכוללת

מלך המשיח  התשורה שחולקה בחתונת כ"ק אדמו"רצילום א( 
 .שליט"א

 ב( צילומי כתי"ק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בענינים שונים
חלק  – )מהם: תאריכים ב"פתח דבר"; הגהות על ספר המנהגים(

 לראשונה. מהם רואה את אור הדפוס בחשו

על עזרתם הרב בהכנת  "מפתח" תודתינו הרב נתונה למערכת
 התשורה.

וסגולה יהי' לכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר, בתוככי ידידינו אנ"ש, 
 ד' עליהם יחיו, וכל מחבבי תורה יחיו.

 בשמחה ובברכה

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 

 ענגעלמשפחת   קארפמשפחת  
 

 ה'תש"פ ח' תמוז
 מלך המשיח שליט"א רלנשיאות כ"ק אדמו" שנה שבעים

  .ברוקלין, נ.י
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 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"אהתשורה שחולקה בחתונת 

ט, שעה שהסיבו המסובים ליד השולחנות "ד כסלו תרפ"באמצע סעודת החתונה של הרבי, בי
לאחד מתלמידי התמימים, לחלק בשמו, לכל אחד ואחד מהמסובים, צ  "הערוכים, ציוה הרבי הריי

 תשורה מיוחדת:

 קודש. גוף-הדרת צילום "תמונת נדפס הגיליון של האחד חלקים. מצדו לשלושה שנכפל גיליון
ע", "זי מ"נבג ה"זצוקללה הגדול הראשון. רבינו אבינו ר"ר. אדמו"אאזמו ק”של כ קדשו יד כתב

 אף - הקודש בלשון כתוב - קטנים, האחד קטעים צילומי נדפסו שלושה חוץ, השני, כלפי ומצדו
 אחר. אדם ידי-על ברוסית נכתבו האחרים הזקן. השניים ר"אדמו של ק”בגוכי הוא

 - צ"הריי הרבי של מכתבו צילום נדפס ימין לשנים: מצד שנכפל נוסף גיליון צורף זה לגיליון
 מכתב כי מודיע הוא בו - צ"הריי ר"של אדמו ק"בגוכי וחתום המזכירים אחד של ידו בכתב הכתוב

 אשר . . ומרחוק לבבנו, מקרוב בשמחת חלק הנוטלים כל בו "את לכבד שראה הזקן ר"אדמו של
 יחיו, וכל מחבבי ש, ד' עליהם"אנ ידידינו בשר, בתוככי ועד מנפש דמיטב מילי לכל 'יהי סגולה
 של ידו-כתב בצילום זאת אף - הכתב פתשגן פשר הגיליון, נדפסה של השמאלי יחיו". בצד תורה

  .ל"הנ מכתבו את הגדול רבינו שלח בגללן הנסיבות את הרבי מפרט בו - אותו מזכיר

 מחסידיו, וכלשון לכמה צ 'תשורה' זו"הריי הרבי החתונה, שלח תשורה' בעת'ה לחלוקת בנוסף
 עם בקשר ש"ואנ לחסידים מתנה בתור שלחו ר"אדמו ח"מו ק"כ ממכתביו: ". . אשר באחד הרבי

 חתונתי".
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 הזקן: אדמו"ר קודש יד כתב בגוף - למטה השמאלית בתמונה הכיתוב תרגום

 דק]הלת[ ווילנא ונאמן שמש מייזליש מו"ה להרבני

 :אחר ידי-על הרוסית, נכתבו הנוספות, בשפה השורות שלוש

 בווילנא מרדכי[ מייזליש מורדוכוביץ ]בן משה יהודי לאדון
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 י"ג תמוז תרפ"ח -חלוקת קונטרס י"ב 

 

 ח' תמוז ה'תש"נ 

 

 לערך חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א מה"אוהל".  9:50-ב

יג תמוז  - לפנ"כ נודע שהיום יחלק כ"ק אדמו"ר שליט"א "קונטרס יב
 תרפ"ח". הגיע קהל גדול מהסביבה. 

קונטרס י"א ניסן )שהי' מי"א ניסן עד היום  ירד למנחה מעריב,  9:55-ב
 בסידור( כבר לא הי' בסידור.

בסיום התפלה, סידר הריל"ג קונטרס על שולחן החלוקה. כ"ק אדמו"ר  
 שליט"א ירד וחילק )לא אמר ולא סימן כלום(. 

. כשעברו הגברים עברו בדקה  11:37-והסתיימה ב   10:15-החלוקה החלה ב
 אנשים.  41בדרך כלל 

  3חלוקה לקח כ"ק אדמו"ר שליט"א מערמת ה"קונטרסים", בסיום ה 
קונטרסים )הריל"ג הניח ידו ע"ג הערימה וכ"ק אדמו"ר שליט"א שלף  

 ניף ידו בחוזק. ים הניח בסוף הסידור. יצא כשמסמשם(. את הקונטר

נעצר בסוף הביהכנ"ס ונתן לכמה שלא קיבלו, בתחילה הוציא מהסידור  
 קונטרסים וחילקם.  2

כשיצא מהמעלית שוב נאספו כמה שלא קיבלו וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן  
 להם. 

 )מיומן ר' שנ"ז שי' הרצל( 
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 י"ג תמוז תרפ"ח" בצירוף דולר לכאו"א מאנשים נשים וטף-בעת חלוקת "קונטרס י"ב
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 הגהות על ספר המנהגים
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 לאחר הקעפללהוסיף   1בע' 

 השכמת הבוקר

 תקון חצות 

 . . לב. בתקון חצותהמ"מ:  בסוף   מ"מ

ולמרות מש"כ בשו"ע ואדה"ז בסידורו בהערה לתקון חצות, ראה קונטרס    וראה

לילה כ"א לעתים, וגם שיהי'   יוםהתפלה פי"א אשר "שאר כל אדם א"צ בכל 

 כו'". עיי"ש. כו'ביחידות דוקא 

 המ"מ המדקדקים . . שם. פס"ד להצ"צ או"ח )ג,ב(.  בסוף  ע"ג

 שכ"כ בפע"ח שער הזמירות ספ"ה.  שנז המ"מ: קודם . . פ"י ס"ב(, אף    ע"ג בסוף 

 בסוף ח"א. לח"אוראה ג"כ שם השמטות 

 שער רוה"ק )יב, ב(, ס' הליקוטים פ' ראה.

 ועוד.

 "ח )ב, ג(. או )ב, ג(. . בסידורו. וראה פס"ד להצ"צ  רוחבהמ"מ   בסוף  ע"בסוף 



 ח' תמוז ה'תש"פ |   10

 

 

 

 שארהנשואים נוהגים להתפלל כל התפלות בחגירת אבנט )וכן בעשיית 

 וצ"ע הטעם(. ולא בכולן.מצות  כמה
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 כמה וכמה ]מלאכ[ו]ת[ 

 ה]מכאיב[ 

 מוכרח  כדאי

 כו'. וכל מי שיש בידו כו'. וד"ל...

 נגאלים  עד"ז
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 השמטות אלו:באשר נשאר עמוד חלק בסוף הספר אם כדאי להוסיף  

 }סימן בשני חיצים{  –> –> ]לא יעכב ההדפסה[.

 להדלקת הנרות ערב שבת: 

 נערה משהגיעה לחינוך מדליקה נר אחד בערב שבת ויו"ט. 

   אחר חתונתה מדליקה שתי נרות.

להפריש פרוטות אחדות לצדקה קודם   הכשרותמנהגן של בנות ישראל 
 כמובן, בל"נ.  הדלקת הנרות ערב שבת וערב יום טוב. 

 לליל ר"ה: 

"הכלי להשפעות גשמיות על כל השנה, הוא הכוונה בליל ר"ה בלדוד  
 מזמור, ושמחה יתירה על התורה בשמחת תורה". 

 לחה"ס: 

היין עושה  גם על שתיית כוס רביעית יין בסוכה מברכים לישב בסוכה, כי  
 קביעות. 

 קריאת שם לילד:  – בענינים שונים 

ידועה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר על הורי הילד ]ילדה[ להחליט  "
  "ע"ד קריאת השם

 כמדומה כבר ישנו 

כשנותנים שם כשקוראים לילד )או לילדה( ע"ש א' הרביים )או הרבניות(  
 אין כדאי לצרף עוד שם של מי שהוא לשם זה.  –

מנהג בית הרב )עפ"י שיחת כ"ק אדמו"ר   :ויו"ט שתי נרותנערה . . 
 שליט"א(.

 ממכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א :בל"נ טוב מנהגן . . 

משיחת כ"ק אדמו"ר )מהוריי"צ( נ"ע בשם אביו כ"ק   "הכלי . . תורה":
 אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע 

משיחת כ"ק אדמו"ר )מהוריי"צ( נ"ע מהנהגת אביו כ"ק   גם . . קביעות:
 אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע 
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ממכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א, ושם: עפ"י הא דאיתא   "ידועה . . השם":
בכתבי האריז"ל אשר הקב"ה משים בפי ההורים השם ההוא המוכרח אל  
הנשמה ההיא כפי המקום באדם העליון אשר ממנו חוצב והשם הזה נרשם  
למעלה בכסא הכבוד )ראה שער הגלגולים הקדמה כ"ג. וראה ג"כ עמק  

קדוש דברים כ"ט, י"ט. דגל מחנה  המלך שער א' סוף פ"ד. אור החיים ה
 אפרים לבראשית ועוד(. 

 כמדומה כבר ישנו 

 שליט"א כשנותנים . . זה: הוראת כ"ק אדמו"ר 
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 תרס"ד -פתח דבר לספר המאמרים רס"ג

 

 

 בדר"ח אלול 
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 פתח דבר לספר המאמרים תרפ"ה

 

 

 

 ר"ח תמוז 

 

 



 17  | ישראל ארי' לייב וחי' מושקא קארפ תשורה משמחת הנישואין של

 

 

 תר"ן -פתח דבר לספר המאמרים רמ"ו

 

 

 

 ערב כ"ף מ"ח 
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 דבר למאמר ד"ה והחרים תשמ"ט - פתח

 
 אסחה"פ 

 מהיר 
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 כתי"ק בענינים שונים 
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 הערות על ס' פלח הרמון
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 פה"ר

ראה ל"ת להאריז"ל פ' וירא. שער   וכן הבכור כו':.  עבלע'    להוסיף בהערות הערה

 המצות פ' יתרו מצות כבוד או"א.

 ראה ביאוה"ז בתחלתו. כשושנה בין החוחים כו': לע' צה

 החדש הזה. ראה עטרת ראש ד"ה תקעו בחדש ויאמר גו'  לד"ה

 אפשר שכבר ישנו בהציונים 

 ? 

 אוה"ת שם.  . ראה תו''א פ' וישלח. מנחה הצירוף כו'. קטו.

 : הפי' בביאורי זוהר באידרא זוטאבב"ז בא"ז  ח."רמ

 .תהלים להצ"צ יט, יוד רסד. דבש ונופת ראה

 כי חרש כו'. ראה פיה"מ להרמב"ם תרומות פ"א מ"ב. תכד.

  



 ח' תמוז ה'תש"פ |   22

 

 "תשיההגהות על שיחת אחש"פ 
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 ור"ד בקיצור 

 אויך 

 תורה צו נביאים

 איין קריאה צו דער צווייטער

 ( ראה הקדמה חינוך קטן)

 ברכות( )סוף 

 ג.

 תורה 

 מצות בכלל, 

 בפרט 

)תניא ספ"ה( דאס אלץ איז בכללות, אין הנהגה כתיקונה ומי שחטא ופגם ועבר 
את הדרך זאל מען ניט מיינען אז עס איז אפגעריסען זיך איז וואס קען ער 

 ער  –האבען פאר א פארבונד מיט רבי לאחר פטירתו זאגט ער, אז ניין 

 און נאך מער אז ער

 דער אדםווען דער אדם איז נכנסה בו רוח שטות, ער 

 ער

 ד.

 לכל הפחות 

 גוף גשמי  ווען ער איז געווען אין א
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 מענה לשאלת המניחים בד"ה אתם נצבים תשל"ז

 

 

ַ
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 . בס״ד

בהמאמר ד״ה אתם נצבים דש״ק, נשאל בל׳ הכתוב דמתחיל בכולכם  
פרטים(, וממשיך בפרטי המדריגות )ראשיכם שבטיכם( ומסיים  מ)למעלה 

 ך בברית ה״א )שענינו אחדות כמבואר בלקו״ת ר״פ נצבים(. רבלעב 

לאח״ז נת׳ דאדה״ר )ועד״ז כאו״א( פעל בר״ה ג׳ ענינים: מלך, גאוה, ולבש.  
ה׳ האמרת   דאת )וזה מתאים עם ג׳ פירושי כ״ק אדמו״ר הצ״צ בהכתוב 

 כמשנ״ת בארוכה(.  – היום )דר״ה( וה׳ האמירך היום 

 כי לא נדבר עד"ז – ולא תפסנו: 

א( אם ג׳ המדריגות דגאוה )עצם המציאות דספי׳ המלכות(, לבוש  
פנימיות( מתאימות להג׳   תורה,  –)ההמשכה בבחי׳ מקיף( ומלך )דיבור 

מדריגות )בנשמות(: א( למעלה מהתחלקות לגמרי )כולכם או למע׳ מזה?(,  
ב( כמו שהפרטים כלולים בשרשם )כולכם(, ג( מדריגות פרטיות )ראשיכם  

 לג׳ מדריגות אלו שבכללות חיות העולמות[.  שבטיכם( ]ו

  ומהו דכולכם, ראשיכם שבטיכם גו׳.  (1 נתבאר בהענין מה  – ואם לאו 
 ההמשך לכללות המאמר. 

ר"ה   לחלק ." וכמו שאין הכרח כמו בהכתוב "כולכם היום . ]?[לה –( ד"היום" 2
  )חסר הסיום(   לעשר סוגים כך אין הכרח

 ה״א, בהמשך לחילוקי פרטים שלפני״ז. ב( מהו״ע לעברך בברית  
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 הגהה שני' דמאמר ד"ה הנני ממטיר תשל"ז

 

המאמר נדפס לכתחילה בתור "בלתי מוגה" וכך הוכנס לכ"ק אדמו"ר  

 .שליט"א, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הגי' את המאמר באתערותא דלעילא

קדשו באידיש, ובקשר  -ההנחה נכתבה בתרגום כמעט מילולי של לשון

 :ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א בהגהה זולזה 

 

 

 

 "מוזר "  -בלה"ק 

 הנחה
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 מ''א תשבחוקותי  הגהות על שיחת ש"פ

 

 און ער דערליינגט דעם. צו ד. צוגעבן. די. )ועיקר(. קע. ט. זיין. 

 דאס איז דער מיצר ה. ?. דעם. בל' העולם. וועלכער האט א. )מחוצה לו(. 

 באחד. בחסד וברחמים. 

 זיי פעלט, וואס.

 פון זייער מיצר ל. ל.

 אויך 
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 ה"ז היפך הפי'! 

 

המאמר ד"ה 'הבאים ישרש יעקב' שנאמר בשבת פרשת שמות תשמ"ח,  
מעשינו  הוכנס לרבי להגהה לקראת כ"ד טבת תש"נ. במאמר מדובר על 

ועבודתנו בזמן הגלות, ועל הייעודים והשכר שיהיו לעתיד לבוא, שאז  
ישפיע הקב"ה את כל הטובות. הרבי שואל: היות שהשפעת הטובות היא  
רק לאחר קיום המצוות, ומאחר שקיום המצוות כראוי תלוי דווקא  
בהשפעת הטובות, כיצד אפשר לקיים את המצוות כראוי כבר עכשיו, לפני  

ידי שהאדם יודע שאחר כך יהיו לו כל  -והרבי מבאר שעל ההשפעה?
ההשפעות הטובות, הרי עצם ידיעת דבר זה עצמו פועלת )במידה  

 מסויימת( מנוחת הנפש וממילא הוא יכול לקיים את המצוות כראוי. 

בעת הגהת המאמר, מחק הרבי את המלים 'הנה זה עצמו פועל )במדה  
צוות כדבעי', וכתב לצידי הגיליון:  מסויימת( מנוחת הנפש ויכול לקיים המ 

והרבי מתח קו פעמיים תחת המלה 'היפך'. המאמר    "הרי זה היפך הפירוש!", 
יצא מוגה מהרבי ביום שישי בצהריים. כשהתחילו לשלב במאמר את  
התיקונים, לא הבינו למה מתכוון הרבי במחיקה זו. מה זאת אומרת שזה  

בעת אמירת המאמר? והעיקר:  היפך הפירוש, והרי כך אמר הרבי במפורש  
 ללא משפט זה, יישאר כל סעיף זה במאמר כשהוא לא מובן. 

היות שזה הי' יום שישי קצר, פנה ר' יואל אל המזכיר הרב גרונר וביקש  
שמיד אחרי תפילת מנחה ישאל את הרבי מה הכוונה בתיקון זה. ואכן,  

הופיעה   אחרי מנחה נכנס ר' לייבל אל הרבי, מסר לרבי את העמוד שבו
ההגהה הזו ואמר שר' יואל שואל למה הכוונה בתיקון זה. הרבי לקח את  

אחר   ."אידן דַארפן הָאבן יעצט גוט!"העמוד, הסתכל על התיקון ואז אמר: 
כך שאלו את הרבי מה לעשות עם התיקון, שהרי בהשמטת המשפט הזה  
אין משמעות לכל אותו סעיף, והרבי הורה להשמיט את כל הסעיף הזה  

 מהמאמר! 
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 הפי'! היפך < ה"ז –
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 לזכות

 ישראל ארי' לייב  מיםהתהרב החתן 

 קאשחי' מו והכלה מרת 

 שיחיו

 קַארפ  

 טובה ומוצלחתלרגל נישואיהם בשעה 

 ח' תמוז ה'תש"פ

 

 

 

  

 



 31  | ישראל ארי' לייב וחי' מושקא קארפ תשורה משמחת הנישואין של

 

 

  

 



 ח' תמוז ה'תש"פ |   32

 

 
 
 

 

 

 
 לזכות

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

• 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 

 


