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 בעזהי"ת 

 פתח דבר 
שי' עם ב"ג הכלה    מנחם מענדללזכרון טוב, יום כלולת צאצאינו החתן התמים  

תי', הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב   שרה שאשאמ'  

  – מיוסד על ההנהגה בעת שמחת הנישואין של כ"ק אדמו"ר שליט"א   –ומרחוק  

 בתשורה המוסגרת בזה.

* 

 התשורה כוללת: 

( מכתבים  2);  קונין  שי'שלמה  הרב    הכלהלסב  מכתב    (1)  – שער המשפחה  א(  

 . ע"הקונין  מנחם מענדלהכלה הרב  סב לסב

  , ה'תשמ"ו ראשוןאדר    וער"ח  ש"פ משפטים, מבה"חשיחת    –  שער הגהות ב(  

 ". מפתח. באדיבות מערכת "הגהה ראשונה ושני' –

 לראשונה. יצויין שרוב החומר בתשורה זו מתפרסם בזה 

* 

ויהי רצון, שתיכף ומיד "ישמע . . קול ששון וקול שמחה" האמתי, כאשר "נזכה  

 רבי'ן", בהתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א, תיכף ומיד ממש! זעהן זיך מיטן 
 

 ניומאן משפחת                     פיקרסקימשפחת 
 

 

 , ה'תשפ"ב ז' אדר שני
 שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר שליט"א 

  ברוקלין, נ.י. 
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 כ"ק אדמו"ר שליט"א חתונת עת התשורה שחולקה ב 
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 שער המשפחה
 קונין  שי'  הרב שלמה  הכלהלסב  מכתב( )א
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 מכתבים לסב סב הכלה הרב מנחם מענדל קונין  )ב(

 

 

 ח"י אלול תרצ"ח 

 אטוואצק 

 קונין...

 מזל טוב לההורים חתן כלה בשעה טובה ומוצלחת בגשם וברוח 

 הרב שניאורסאהן 
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 שער הגהות
 תשמ"ו אדר ראשון,וער"ח  , מבה"ח שיחת ש"פ משפטים

 ראשונה הגהה 

 

 יעדער פרט אין תורה איז, זעלבסטפארשטענדלעך, אן ענין יסודי . . אז. . כאטש 
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 דריי דרגות . .  אין  אויףדאס גופא טיילט זיך )מער בפרטיות(  אין. . און 

 : . . והחיים בעבודת כל יום  -. . ובפרטיות 

 ס"ג

 כללות הדירה לו ית' . . , כביכול . . וואס אין דעם שפיגלט זיך אפ
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 . .אנהייבענדיק פון קטנותם . . דער ענין פון חינוך הבנים והבנות 

 דער פרוי . .   פון  אין. . דער אידישער גייסט פון הויז וווענדט זיך און הענגט אפ 

מצד    )אויך(. . דער טעם אויף קדימת הנשים לאנשים )בא מ"ת און נדבת משכן( איז  
 בעבודה זו . .  במעלהזייער קדימה 

 די מענער . .  (און פריער פאר). . האט מען אנפארטרויט אידישע פרויען נאכמער 

( און חינוך )מתן תורה-דעם ענין פון געבן קינדער א תורהזיינען    באדייטן. . וואס זיי  
 א משכן לה' . . חטין ופשתן כנ"ל(  -וחלקו בעולם )מאכן פון דעם שטוב 

 ס"ד

  אפ כללות עבודת האדם לשמש את קונו . .   זיך. . אין עבודת העבד עברי שפיגלט 
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 דריי מדריגות . .   אין  אויף. . און די עבודה טיילט זיך בכללות 

 שאפן די פראדוקטן פאר אכילה ושתי', נאר( . . ארויסגייןאין  פון. . באשטייט )ניט 

 ?סימן בעיגול את האות מ, וכתב:[  -מפרנסתי"  -]על הנכתב "רעיתי 

 בעולם הבריאה . .   שהיא שיורדת. . די עלי' פון דער נשמה 

 פון דעם גוף וגשמיות שבעולם . .  והאתהפכא וההפיכה. . תכלית הבירור 
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 ס"ה

 לכתחילה ניט פארקויפן . . מ. . טאר ער איר 

טאכטער   זיין  פארקויפן  ער  מעג  דעמולט  דוקא   . קצר.  זאל    לזמן  זי   איםבכדי 
 . .   )מצד כיבוד אב(ארויסהעלפן בפרנסה 

 ס"ו

 שלימות העבודה . .( דריקט זיך אויס מאנסביל  א זכר. . משא"כ ביי א עבד ,  

 . .  תכלית מוז זיין יעוד )אדער פדיון( ערי. . דער תנאי בתחלת המכירה )ירידה( אז ד

 ( . . מאנסביל  זכר. . )משא"כ ביי אן עבד, א 

 היות אז די מעלה שפיגלט זיך אפ . . :,. . וואס דערפון איז מובן
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 . .  מאנסביל  זכר. . א 

 תכלית בעבודה זו . . ה. . ביז 

 ס"ח

]הציון "*" און דער לימוד וואס מ'קען דערפון ארויסנעמען בנוגע צו דעם כינוס . .    *
 פירושה סימון להתחלת פיסקא בפ"ע[ 

פרוי און טאכטער דארף זיך אויפפירן, וואס דעמולט    עאידיש  ן . . א דוגמא חי' ווי א 
 ממנה תראינה . .   -וועט זיין 
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 מצרים . .  יוצאי. . און ספעציעל בדורנו זה, וועלכער איז א גלגול פון דור 

ייגט ל  נבטבע נשי ובנות ישראל, אז ביי זיי )מער ווי ביי אנשים(    אייגנטלעך. . און מ'זעט  
 זיך בפשטות צו ארוייסגיין שוין פון גלות . . 

 ס"ט

 לימוד פון דעם דין הנ"ל . .  ן  בולט'  בעסטן וואס דערויף )כבוד האשה( האט מען דעם  . . 

 . .   להכותו כללפסק ההלכה אז "אין לו לאדם רשות על גופו כ היפך. . 

 זאכן . . אירע אלעארויסהעלפן אין  און נאכגעבן. . ד.ה. איר 

 אפילו על חשבון עצמו . .  התוקף בכלארויסהעלפן  דערמיט. . און 

טאן אין הפצת היהדות והפצת המעינות חוצה,   )באופן דצניעות(. . און וויל ארויסגיין 
 אז דער מאן דארף מכבד זיין איר רצון . .   זאך עזיכער אאיז 

 . .  נאר. . צו אן אשה זיינען דא הגבלות בנוגע לקיום המצוות ותלמוד תורה )
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נוגע לעניננו,  ב  דאס איז ניט ער  אב  און "צוו חכמים לא ילמד אדם בתו תורה כו'". .  
החסידות תורת  התורה,  זיינען    -  (54*מעינות  נשים  לימוד    אויךווארום  אין  מחוייב 

שגם הנשים מחוייבות    - רעדט וועגן ידיעת ה', ואהבתו ויראתו וכו'    עלכע אסהחסידות וו
 מחוייב אין כללות הפצת היהדות והפצת המעינות חוצה . .   אויךבהן, און זיינען 

וכו' .   ן ם. . גודל הכבוד וואס מ'האט אפגעגעבן לנשי ישראל ביחס ללימוד התורה שלה
. 

 ס"י

 פון דער התוועדות . .  לקח(  -) די מזונות  -. . דורך געבן א דבר גשמי 

 די גאולה . .   און צואיילען ברענגען  טאקע. . וועלן זיי 

 מעלת הנשים . .  גודל. . און ס'וועט דעמולט נתגלה ווערן 

 ___ 

 ( כלשון הבעש"ט באגה"ק שלו הידועה )נדפסה . .    ( כשיפוצו מעינותיך. 54*
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נוסף לזה ש"בהוציאך את העם    -ודוגמת כל הגליות שנקראות ע"ש מצרים )    (  ( . . ]4
 " )מתן תורה([ . .ממצרים" הוא הכנה ל"תעבדון את האלקים על ההר הזה

 . .  והמשכו כל ביהמ"ק )רמב"ם הל' ביה"ב בתחלתו(. . משכן 

- שאלה. כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק את סימן-ציינו המניחים סימני  16]לצד הערה  
 שאלה הראשון, ותיקן כדלהלן[ה

דרושי    בנוגע  כאלו עלישתמש בתוארים  יכנס ו בלתי רגיל כלל שהצ"צ    דבר( והוא  16
 .וצע"ק מהזהירות לומר שמועה זו נאה כו' )עירובין סד, א(אדה"ז. 
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של חסרון הבא ע"י מכירת ב"ד בגניבתו או  מצב    דברבפשטות הרי"ז    -( . . ואדרבא  31
כי "אזן ששמעה על ה"ס    -]שלכן רוצעים את אזנו    , מעבד לה'  היפךע"י מכירת עצמו,  

 במוכר עצמו . .  -ועכ"פ  וגםלא תגנוב והלך וגנב תרצע", 
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 בעולם, חיבור ב' הקוים . . הכללי, יעוד במשכן  -( . . פ' תרומה 43
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 תשד"מ ס"ז. כו'שיחת אחש"פ מ( . . וראה 57
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 הגהה שני' 

 
 כותרת השיחה 

 )ועוד( בס"ד. משיחת ש"פ משפטים, מבה"ח וער"ח אדר ראשון, ה'תשמ"ו 

 ס"ב 

 כל התורה כולה . . כ ב. . אן ענין יסודי וכללי ונצחי 
___ 

 כל ביהמ"ק . . , ( . . משכן והמשכו4
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 . .  בתחתונים. . און מאכן א דירה לו ית'  

 אין וועלכער עס רעדט זיך באריכות . .  ,  . . די ערשטע פרשה נאך מ"ת

]סימן בעיגול תיבת "לק"ט", ובצד  ( . . ראה ראב"ע, רמב"ן, אברבנאל, לק"ט עה"פ . .  15
 ?  הגליון כתב:[

]תחלה נכתב    ( והוא בלתי רגיל שהצ"צ יכנס וישתמש בתוארים בנוגע למאמרי אדה"ז.18
ימן שאלה. כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק  "בלתי רגיל כלל", ועל תיבת "כלל" ציינו המניחים ס

השאלה; תחלה נכתב "יכנס לתוארים", ותיקנו המניחים שיהי' כתוב "יכנס  -תיבת "כלל" וסימן
סימן   את  מחק  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שאלה.  סימן  כתבו  הגליון  ובצד  בתוארים",  וישתמש 

 זאת[ השאלה; כמו"כ על כללות ההערה כתבו סימן שאלה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א מחק 
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 עבד עברי און אמה העברי' . .    , . . די דריי מדריגות עבד כנעני

 בעולם . .  ודברים גשמיים גשמי. . השראת השכינה אין א מקום 

 עבודה און די פעולה בעוה"ז . . (שלימות ה). . עבודת העבד באדייט די 

___ 
]על הערה זו ציינו המניחים סימן שאלה, גם במשכן עצמו . .    ן ם( שג' דרגות אלו ישנ22**

 וכ"ק אדמו"ר שליט"א מחק זאת[

 (.. ועוד( . . ירושלמי תענית פ"ד ה"ה 23
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 . . רוחניים  הגשמיים בהבית והן בנוגע להנהגה בענינים  הבהן בנוגע להנהגה בענינים  . .  

 און דאס איז די הויפט אויפגאבע . .  , . . דאס הענגט אפ אינעם גרעסטן טייל

 פון דעם פשתן . .  -. . און גרייט זיי צו 

מיט דער  (  און פריער פאר די מענער). . האט מען אנפארטרויט אידישע פרויען נאכמער  
 הויפט אנפירונג . .  
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 פון עשיית הדירה בתחתונים . .  בפועל. . וואס גייט אויף דער עבודה 

 , וזהו אמיתית ענין דבן חורין.לה' בלבדעבד  רק( . . ונעשה 38



  תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל ושרה שאשא פיקרסקי  28
 

 

 פאר אכילה ושתי' . .   זאכען  פראדוקטן. . שאפן די 

 צו דברים הראויים לאכילה . .  גשמימהות "גראבן" . . וואס מאכט זיי איבער פון א  

"רעיתי   התיבות  להגהה    -]על  )בהמשך  המניחים  ציינו  מ  האות  על  מפרנסתי", 
" אצל 41*הגליון למדרש ולכ"מ בדא"ח. כ"ק אדמו"ר שליט"א ציין "הראשונה( בצד  

 תיבת "מפרנסתי", ואצל מה שכתבו בצד הגליון[ 
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 לכתחילה ניט פארקויפן . .מ. . טאר מען איר 

 . .  וואס איר פאטער מעג איר פארקויפןבמצב  . . משא"כ בנוגע א בת בישראל, 

 אז מ'זאל איר קענען מייעד זיין . .זיין זיכער   אנקומען. . און מ'דארף דערצו 

 לכתחילה ניט זיין סיידן אז . .  מ. . קען 
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 , תכלית השלימות פון לעשות לו ית' דירה בתחתונים . . *(. . והולדת בנים ובנות

 ס"ז
  .  . אנגעדייטעט  העבודה  שלימות  די  ווערט   . כ"ק .  ותיקן  "העבוהד",  נכתב  ]תחלה 

 שליט"א כנ"ל[ אדמו"ר 

___ 
 שותפין: אב ואם והשם, כביכול )נדה . . .(. ג'  -*( שבכל א' מהם 
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. די ספעציעלע שליחות ותפקיד פון בנות ישראל   לו ית'   אין דעם  צו.  מאכן א דירה 
 בתחתונים . . 

 ע שליחות . .  סטוויכטיק גאר סאמע. . און דערצו האבן נשי ובנות ישראל אויך די 

 פון גלות . . מיד  שוין. . לייגט זיך בפשטות צו ארויסגיין 
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 "קנין הקב"ה" . . וועלכער איז  זייענדיק. . נאר מ'מוז מכבד זיין דעם אייגענעם גוף 
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 לזכות 

 מנחם מענדלהחתן הת' 

  שרה שאשא  והכלה מ'

 פיקרסקי שיחיו 

•  

 בישראל בית שיבנו ר"יה

 והמצוה  התורה יסודי על עד עדי בנין

 שבתורה  במאור מוארים שהם כפי

 החסידות  תורת זוהי

 א"שליט ר"אדמו ק"כ  ר"לנח

 א"שליט ר"אדמו ק" כ בשליחות לנסוע ויזכו

 


	Blank Page



