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פתח דבר 
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו, 

החתן התמים לוי יצחק, והכלה המהוללה מרת חי' מושקא שיחיו.

התודה והברכה לכל קרובי המשפחה, ידידים ומכירים, שהואילו לבוא לשמוח 
אתנו ביום שמחת לבבנו, ולברך את החתן והכלה שיחיו, ואותנו כולנו, בברכת 

מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

יסוד  על   – בשמחתנו  המשתתפים  את  לכבד  בזה  הננו  לבב  ובטוב  בשמחה 
הנהגת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בחתונת כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית 
מרת חי' מושקא זי"ע – בתשורה מיוחדת הכוללת - בפרסום ראשון: א( כמה 
מכתבים ומענות מכ"ק אדמו"ר זי"ע לסב החתן הרה"ת משה יחיאל שליט"א 
פעלער, שהשנה בעזהי"ת ימלאו 60 שנים לשליחותו במיניאפוליס; ב( הגהות 
כ"ק אדמו"ר על מאמרי סב החתן בעיתון The Jewish Press; ג( כמה מכתבי 
כ"ק אדמו"ר לסבתא של החתן, השלוחה הרבנית מינדל פעלער ז"ל, ולאגודת 
נשי ובנות חב"ד במיניסוטא. ותודתינו נתונה לאח החתן, הרה"ת יוסף ארי'ה 
שי', שליח כ"ק אדמו"ר בקראנבערי פענסילווייניא, עבור הכנת החומר לדפוס.

יחיו,  בנ"י  אחינו  כלל  בתוך  ואותנו,  אתכם  יברך  יתברך,  הוא  הטוב,  ל  הא- 
משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית  בגאולה  בשר,  ועד  מנפש  מאליפות  בברכות 

צדקנו בקרוב ממש.

 מוקיריהם ומכבדיהם

משפחות פעלער ושמוטקין

יום ב', טו"ב מנחם אב ה'תשפ"א



 כמה מכתבי ומענות
 כ"ק אדמו"ר לסב החתן, 

 הרה"ת השליח
משה יחיאל שליט"א פעלער



 כמה מכתבי ומענות
 כ"ק אדמו"ר לסב החתן, 

 הרה"ת השליח
משה יחיאל שליט"א פעלער
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א.
  ב' מכתבי כ"ק אדמו"ר לסב החתן, בקשר עם מצב

בריאות אמו מרת פרידא רחמה פעלער ע"ה.
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ב.
 ]כ' אלול תש"כ[

מבקש  הנני  שכתב:  החתן,  לסב  אדמו"ר  כ"ק  מענה 
שכ"ק אד"ש יורה לי הדרך בזה אם להתחיל בענין אם 
לחכות בנוגע לזה, שכ"ק אד"ש מכיר אותי יותר משאני 

מכיר את עצמי":

זמן  איזה  משך  עכ"פ  ללמוד  צריך  שסו"ס  כ"פ  נדבר 
סיבות  מפני  לפעם  מפעם  זה  דוחה  ושקידה  בהתמדה 
וטעמים שונים ובלבולים שונים )ונתקיים דבר המשנה 
חג  לאחר  עד  שעכ"פ  ויה"ר  כו'(  בטלת  אם  דאבות 
טוב  ומה  הנ''ל.  באופן  וללמוד  לטובה  עלינו  הבא  הפ' 
זה  זמן מתן תורתינו. ולאחרי  עד לאחרי חג השבועות 

יתענין בשידוך וכו'.

ג.
]אייר תשכ"א[

מענה כ"ק אדמו"ר על מכ' סב החתן, בו כתב:

עם  שדיבר  אבי  והגיד  שי'  אבי  עם  היום  "דיברתי 
לאבי  שמסרתי  הידיעות   Hay ראה  וכבר   Dr. Hay
ממעמוריעל הוספיטאל והגיד הוא שלא חשב להזריק 
 Cobaltשה Hay והגיד .X-Raysהקעמיקל עד גמר ה
שברור  שתליט"א,  באמי  בהצלחה  הי'   60 X-Ray
שנתקטן הtumor. לקחו עוד צילום על הchest היום 

".intravenous liquids ונותנים לאמי שתליט"א

מענה כ"ק אדמו"ר: )1( בכגון דא - עיקר ההטבה באה 
ורואים אותה כעבור כמה ימים.

המילים  והדגיש   )4( אדמו"ר:  כ"ק  כתב  המכ'  בהמשך 
נכון עבורי להתענין בההצעה הנ"ל.

אצל המילים: "מצד המצב של אמי שתליט"א ואחותי 
היות  אבל  במחשבתי,  זה  את  לדחות  יכול  הייתי  תי' 
טראכט  אד"ש  כ"ק  הורה  שניהם  של  להמצב  שבנוגע 
גוט וועט זיין גוט - בנראה ונגלה…" כתב כ"ק אדמו"ר: 

)5( אזכיר עה"צ.

ד.
]כ"ד אייר תשכ"א[

מענה כ"ק אדמו"ר על מכתב סב החתן, בו כתב:

ולכאורה  וכו'  עולם  הבית  על  לנסוע  תרצי  היא  "וגם 
פשוט שאין נכון הנ"ל…"

פשוט  למילים:  בחץ  וסימן   )1( כתב:  אדמו"ר  כ"ק 
שאין נכון הנ"ל, והוסיף: לאחרי שידעו פס"ד מרב מתי 
להודיעה באופן שיהי' מינימום דענין „שבעה“ - יתיעצו 

עם דר. מור איך להודיעה לאט לאט.

רב  זמן  להתעכב  יכול  לא  שי'  "אבי  כתב:  החתן  סב 
שישוב  קודם  "ווארט"  של  ענין  שיהי'  ורצונו  בנ.י. 
אד"ש  כ"ק  הוראת  לדעת  לי  נחוץ  אבל  למיניאפוליס, 

על הענין דאפשר זה היילדיג ביותר."

על מילים אלו ענה כ"ק אדמו"ר: )3( אפילו באם אפשר 
בב'  וסימן  הנה  אז  עד  בזה  השני  הצד  דעת  לברר  יהי' 

חצים למילים ענין של "ווארט" זה היילדיג ביותר.

סב החתן כתב: "הגדתי לו ג"כ שבטח היא לא תכעסי על 
עצמה או עלינו היות שההעלמה היא הוראת כ"ק אד"ש 

וגם זה דין מפורש ביו"ד שאין מגידין לבת."

כ"ק אדמו"ר כתב: )4( יעבירו לה אשר וסימן בחץ על 
מילים: זה דין מפורש ביו"ד שאין מגידין לבת, והוסיף: 
שדוקא  ופשוט  כנ"ל  לעשות  היו  מוכרחים  ובמילא 

הנהגה ע"פ שו"ע - היא רצון וטובת הנפטרת. 

וכ"ק אדמו"ר סימן בחץ למילים: "תקותי שהמזכירות 
כדי  אד"ש  כ"ק  הוראת  לנו  להגיד  לביתי..  לי  יטלפנו 

שנדעו מזה בהקדם."
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ה.
]סיון תשכ"א[

מענה כ"ק אדמו"ר על מכ' סב החתן, בו כתב:

"כ"ק אדמו"ר שליט"א

עלינו  מה  ממני  לדעת  עכשיו  רוצים  שי'  לו  משפחת 
מבקש  הנני  אז  תנאים,  או  ווארט   - עכשיו  לעשות 
הוראת כ"ק אד"ש בנוגע לזה." על זה ענה כ"ק אדמו"ר: 

)1( כמנהג אברכי אנ"ש שי' בזה. 

רוצה  אד"ש  כ"ק  אין  מסתם  אבל   ..." כתב:  החתן  סב 
שאהי' במחלוקת עמו כמו שאין כ"ק אד"ש רוצה שאהי' 

במחלוקת עם הבעלי בתים הצעירים."

אד"ש  כ"ק  אין  מילים:  הדגיש   ,)2( כתב  אדמו"ר  כ"ק 
רוצה שאהי' במחלוקת עמו כמו שאין כ"ק אד"ש רוצה 
והוסיף  הצעירים  בתים  הבעלי  עם  במחלוקת  שאהי' 

כמובן.

ו.
]י"ז סיון תשכ"א[

מענה כ"ק אדמו"ר על מכתב סב החתן, בו כתב: "הנני 
שהצלחנו  הנוער  עם  שלקחתי  הפוטוגרעפס  למסור 
כ"ק  לישיבת  מפענעמה  להביא  אד"ש,  כ"ק  בברכת 
אד"ש בבוסטון. כוונתי לצרף להארטיקל שלי שידפיסו 
לשבועון דפ' קרח, א' מהתמונות האלה לענ"ד התמונה 
כ"ק אד"ש, אבל באם  מו"ח  כ"ק אדמו"ר  שבו תמונת 
אין נכון זה מאיזה טעם הנני לבקש הוראת כ"ק אד"ש 

איזה מהם לצרף.

כ"ק אדמו"ר סימן בחץ למילים נכון זה, והוסיף: ות"ח.

סב החתן כתב: "… הוא בר שלש עשרה שנים עמו"ש 
אבל עוד לא חג את הבר 
יסדרו  הם  שלו.  מצוה 

את זה בבוסטון."

ועל זה ענה כ"ק אדמו"ר 
מניח  בטח  אבל   )2(

תפילין ?

"הנני  כתב:  החתן  סב 
כ"ק  הוראת  מבקש 

אד"ש באם נכון להדפיס מגבית בהארטיקל שלי שהיות 
שבברכת כ"ק אד"ש בא הענין לפועל…"

להדפיס…,  נכון  המילים  על  בחץ  סימן  אדמו"ר  כ"ק 
והוסיף: באם הצליחה המגבית דע"ע.

סיום  לפני  נאמתי  בבוסטון  "כשהייתי  כתב:  החתן  סב 
מסדרי  דבוסטון…  סקול  סאנדיי  השל"ה  של  אסיפה 
המסיבה היו הרה"ח משה שי' גורקאוו, האחים קרינסקי 

שי', ומר ומרת ניומאן."

על זה ענה כ"ק אדמו"ר: )3( כמובן נכון במאד. והנכון 
בעיקר  וכו'  פנים  הקבלת  על  תודה  מכ'  שיכתוב  ג"כ 

וסימן חץ למילים מר ומרת ניומאן.

ז.
]אדר"ח מרחשון תשכ"ב[

כתב  החתן  שסב  שאלות  כמה  על  אדמו"ר  כ"ק  מענה 
במכ':

… )2( בכגון זה מובן, אשר העדר מענה פירושו - שצ"ל 
כמו שהוא אצל תמימים ותל' תו"ת שמתחתנים עתה 

בשטומו"צ.

סב החתן כתב:

אודות  לדעת  מאד  רוצים  תי'  כלתי  עם  שי'  "אבי 
שמענו  אד"ש  מכ"ק  החתונה.  אחר  שלנו  ההסתדרות 
שי'  חדאקוב  ומהרב  במיניאפוליס  להסתדר  שעלנו 
 REGIONAL DIRECTOR להיות  ההצעה  קבלתי 
 REGIONAL של המל"ח במיניאפוליס כמו שנמצאים

DIRECTORS בדעטראיט ובמיאמי."

הזמן  באופן שבמשך  הענינים  ולנהל  נכונה.  הצעה   )3(
יהי' גם רב שם )אם שלע"ע מפני המצב שם, אולי אין 

כדאי לאמר זה בפירוש.(

על מש"כ סב החתן: "...לדעת 
שלנו  השליחות  להתחיל  אם 

תיכף אחרי החתונה?

)4(, הדגיש  כ"ק אדמו"ר כתב 
המילים אחרי החתונה והוסיף: 
צעירות  נשים  שם  יש  באם 

יר"ש - עכ"פ אחדות.



הגהות כ"ק אדמו"ר על ב' 
ממאמרי סב החתן בעיתון 

The Jewish Press



10
מזכרת משמחת נישואין של לוי יצחק וחי' מושקא שיחיו פעלער



11
טו"ב מנחם אב תשפ"א, סטמפורד, קונטיקוט



12
מזכרת משמחת נישואין של לוי יצחק וחי' מושקא שיחיו פעלער



13
טו"ב מנחם אב תשפ"א, סטמפורד, קונטיקוט



14
מזכרת משמחת נישואין של לוי יצחק וחי' מושקא שיחיו פעלער



 מכתבי כ"ק אדמו"ר לסבתא של החתן,

 השלוחה הרבנית
 מינדל פעלער ז"ל,

ולאגודת נשי ובנות חב"ד 
במיניסוטה
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Thank you for joining in our Simcha!
Feller and Shmotkin Families 


