
  

 



 

 .ידיד יקר

 

רציתי להודות לך מקול''ע על השתתפותך בחתונתי השבוע, ובתור 
הוקרה רציתי לשתף אותך בחוברת זו, הכוללת כמאה שלושים אגרות 
קודש שכ''ק אדמו''ר שלח לסב אבי הרה''ח ר' חיים הלל אזימאוו ז''ל, 

 .במשך שלושים שנה

מכתבים אלו די מגוונים, חלקם מכתבים פרטיים חלקם קשורים 
נותו הציבורית, הרבה מהם הנם מכתבים ''כללי פרטי'', עם עסק

ולפעמים בהוספה קטנה בכתי''ק, וכן כעשרים מכתבי ברכה לראש 
 .השנה, וכן מכתבי מזכירות

ארכיון זה היה במשך שנים מאוכסן במקום שמור אצל בתו מרת 
אסתר מטוסוב בעיר טולוז שבצרפת, ושנה שעברה זכיתי לנסוע לשם 

חדשים והואילה בטובה לתת לי הארכיון ע''מ לסדרו לשליחות לכמה 
 .ולסרקו

אקווה שתקבל בברכה את תשורתי הצנועה, היות שלקט כזה לא 
יכול להתפרסם כ''כ בתשורה רשמית מטעמים מובנים, אבל מזכותי 
בתור זה שעבד על כל הארכיון לתת לך צילום של כמעט כל 

 .המכתבים

רותיו של רבינו שימהרו את ונזכה בקרוב להוצאה לאור של כל אג
 .ביאת הגואל כתשובתו לבעש''ט שיבוא כשיפוצו מעיינותיך חוצה
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 לזכות
 שיחיו רבקהוהכלה מרת  מנחם מענדלהחתן ר' 

 

 אזימאוו
 

 בה ומוצלחתלרגל נישואיהם בשעה טו
 שע"טיום ראשון ח' אלול ה'ת

 

 




