
משמחת הנישואין של

'שי

א"תשפ'ו תשרי ה"כ



 ב"ה 

 דברפתח 
 

 'אנו מודים לה’ על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנשואי צאצאינו, החתן הת
 אהתי’  הו תשרי שנת  "ג הכלה המהוללה מרת חנה תחי’, ביום הרביעי כ"יצחק שי’ עב  לוי
 ראנו. א לאותפנת ש

נו על שהואילו לשמוח אתנו יחדיו ביום  יוידידנו  יהתודה והברכה מובעת בזה לכל קרוב
וחיים מאושרים בגשמיות   שמחת לבבנו, ולברך את החתן והכלה שיחיו בברכת מזל טוב 

 וברוחניות. 

כ של  הנהגתו  יסוד  אדמו" על  מה"ק  חילק  "נ  צ"רייו’ר  אשר  למשתתפים   "תשורה"ע, 
ט, אנו מגישים בזה  "כסלו תרפד  " ל בי"ע ז"מ והרבנית הצדקנית נ" ר מה"אדמו  ק "בחתונת כ 

 : הכוללת ,זו  "תשורה" למשתתפים בשמחתנו

מ לבני משפחת החתן  "מהמהוריי"צ נ"ע וכ"ק אדמו"ר  ר  "ק אדמו"קודש מכ   מכתבי(  א
 '. והכלה שי

, הרה"ח  של הכלה  זקניהם( צילום של מברק מזל טוב מהרבנית חנה לכבוד החתונה של  ב
 רייזע שי' פארסט. ר' משה יצחק וזוגתו מרת דאבע 

( מכתבים לסבי' זקנה של הכלה, הרה"ח ר' שלום מענדל קלמנסון ע"ה, בקשר לחודש  ג
 תשרי. 

 . בקשר עם יום הולדתו  שי' א בכמה יחידויות של אב החתן"ר שליט"ק אדמו "( מדברי כ ד

ס ערייציהודה ליב  , באו שני מכתבים מסביו זקנו של החתן הרה"ח ר' אלחנן  נספחבתור  
 ע"ה, אל סבי' זקנה של הכלה הרה"ח ר' שלום מענדל קלמנסון ע"ה. 

תודתנו נתונה לשא"ב הרה"ח ר' שלום דובער שי' פרידלנד, על שמסר לנו לדפוס את  
, ופרק מספרו עליו 'פעילות חוצה  המכתבים אל זקננו הרה"ח ר' שלום מענדל קלמנסון ע"ה

 .גבולות'

נשוב לחזות באור פני חיים, ולשמוע דברי  ל הטוב הוא יתברך יזכנו אשר במהרה  ־הא
מ, ומשמחה זו נמשיך מיד לשמחת הגאולה והשלימה  "ר מה"ק אדמו" מפי כ  אלוקים חיים

 . ש" נאו ממ בהתגלות מלכנו משיחנו

 ם הם ומכבדיהמוקירי

 פארסט ורעייתוציון ־ר’ דוד בן    רייצעס  ורעייתור’ יוסף 
  ברינוא, צרפת       . ברוקלין, נ.י           
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 שער ראשון 
 

 מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע וכ"ק אדמו"ר מה"מ  קודש מכתבי
 יהודה ליב רייצעס ע"ההרה"ח ר' אלחנן  אל סביו זקנו של החתן
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 שנישער 
 

 מכתבי קודש מכ"ק אדמו"ר מה"מ אל סב הכלה
 הרה"ח ר' משה יצחק שי' פארסט 

אחרי שר' משה יצחק סיים את לימודיו בהולנד החליט לנסוע לאה״ק ולהצטרף לישיבה בלוד.  
בבין הזמנים של אותה שנה )תשכ"א( שהה בעיר אשדות ים בה נמצא נמל ובהיותו מהנדס בתחום, 

והחליט לנסות להצטרף לעבודה בנמל לקראת סוף שנת הלימודים. כמו כל חסיד  התעניין בנעשה,  
פנה   לו  בצר  תשובה  לקבל  זכה  לא  אבל  הק׳  חוו״ד  לקבל  לרבי  כתב  סופית  החלטה  שקיבל  לפני 
להמשפיע ר׳ שלמה חיים קסלמן שענה לו ׳אולי המכתב אבד בדואר׳ ׳תכתוב שוב׳ אמר לו, אבל  

בל תשובה וכשפנה שוב למשפיע, רש״ח חשב לרגע ואמר לו ׳נראה גם על המכתב השני לא זכה לק
 '.לי הרבי רוצה שתחליט לבד

ר׳ משה יצחק הבין את הרמז ומיהר לכתוב לרבי שהחליט להמשיך בישיבה ומבקש ברכתו הק׳,  
 אחרי יומיים פתאום קיבל התשובה על המכתבים שלו שכתב לפני יותר מחודש!

( מור  הנדפסבמכתב  הרבי  זמנו  לקמן(  כל  הקדיש  לו  )ל"עוד  ה  השנתים  ללימוד    "פחות(כל 
בישיבה, כשר׳ משה יצחק עיין ראה שהחותמת מהדואר האמריקאי היא מט׳ אלול. אחרי עוד שנה  

 .770כל תמים ולנסוע ללמוד ב מו שלשל לימוד בלוד החליט להגשים חלו

ו ר׳ לוי פורסט ע״ה  ביחידות הראשונה לה זכה, כלל בצעטיל שלו גם בקשתו הנשנית של אבי 
הקהילה שנהרסה כליל בשואה,   את  הרב הראשי של רוטרדם אז, שהרבי ישלח שליח להולנד לבנות

התייחס לבקשת אביו ואמר ׳לא מצאתי עדיין איש המוכשר    ותאחרי שהרבי ענה לשאלותיו הפרטי
 לכך שרוצה׳ ובאומרו זאת הרים עיניו הק׳ והביט בחיוך רחב בר׳ משה יצחק. 

להולנד אחרי   שיסע  הכוונה  האם  לרבי  לכתוב  והחליט  שקרה  במה  התבונן  מהיחידות  צאתו 
 ולהתחיל לפעול בקרב הקהילה, תשובת הרבי היתה קצרה ׳ימשיך בלימודיו׳.

אחרי כמה חדשים תוקף הויזה התקרב לסיומו ושוב עלתה השאלה ׳מה לעשות?׳ האם לנסות  
כ״ק לדעת מה יעשה בו, ושוב אותו סיפור חזר  להאריך הויזה או לחזור לארץ הקודש שוב כתב ל

אין תשובה, בצר לו פנה לרב חודקוב שהציע לו לכתוב עוד פעם אבל שוב אין תשובה.   - על עצמו 
כשהביט יב להולנד׳  לשליחות  ׳לצאת  פנימה  מהקודש  תשובה  יצאה  ופתאום  חודש  עבר  נתיים 

 לפחות! ההוראה ללמוד שנתייםבדיוק שנתיים אחרי  ,ט׳ אלולי' זה ה . בתאריך אורו עיניו

לחתונתו עם    טלגרם מהרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה, אמו של כ"ק אדמו"ר מה"מ,מצורף גם  
 הרבנית דאבע רייזע שתחי׳ שהיתה בי׳ אלול בברינוא.
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 הסיפור הבא בקשר לשידוך שלהם:את אי אפשר שלא לספר 

רובינסון משה  ר׳  בת  רייזע  דאבע  ג  הרבנית  לפרקה )קארילעווטשער(  ובהגיעה  בברינוא  דלה 
אלא   שידוך  למצוא  וגם  אד״ש  כ״ק  הקדשים  קודש  פני  לראות  קדשנו  לחצרות  לנסוע  חשבה 

 שהסתפקה אם לנסוע לחג השבועות או לחכות עד סוף שנת הלימודים. 

והתחילו להגיע הצעות שידוכין, חבריו ומשפחתו    770תלמיד ב  'משה יצחק הי  ר'ה  נבאותה ש
האיצו בו שיתעניין בהם אבל כשכתב לרבי על כך נענה ׳שלא יתעסק בזה עד סוף שנת הלימודים  

משה יצחק את פשר התאריכים, אבל כשנישא    ר'או לפחות עד חג השבועות;. בשעתו לא הבין  
בנוגע לתאריך נסיעתה הבין    'פרה לו את ספקותיבשעה טובה ומוצלחת עם מרת דאבע רייזע וסי

 עד כמה דברי קדשו היו מדויקים! 

 

 מעטפת המכתב עם החותמת מהתאריך ט' אלול
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 ההוספות בכתי"ק:

 ושלאחריובקטע הראשון: 

 –גם לדעתו  –בקטע השני: 

 עוד כשנתים לכל הפחות . . ועוד בשטע השלישי: 
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 פענוח המברק:

 מזל טוב 

 הרבנית                    
 חנה שניאורסאהן                          
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 שלישישער 
 

 מכתב קודש מכ"ק אדמו"ר מה"מ אל סב הכלה
 הרה"ח ר' צבי הירש שי' ליפסקר 

ר' צבי הירש נמנה על הקבוצה הראשונה של התלמידים השלוחים למלבורן, אוסטרלי' בשנים 
 באותה תקופה הוא קיבל מכתב "כללי פרטי" זה, הכולל הוראות בעבודת ה'. .תשכ"ט-תשכ"ז

  

J L 



   תשורה משמחת הנישואין של 

 

  18   

 

 רביעישער 
 

 מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בקשר לחתונתו של  מכתבי קודש 
 הרה"ח ר' שלום מענדל קלמנסון ע"הזקנה של הכלה,  הסבי
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 חמישישער 
 

  וכ"ק אדמו"ר מה"ממכתבי קודש מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע 
 בקשר לחודש תשריאל הרה"ח ר' שלום מענדל קלמנסון ע"ה, 

ששהו בדובלין, אירלנד  קבלו קבוצת השוחטים  תש"ט, לקראת ימי שמיני עצרת ושמחת תורה  
ה לפי  להתוועד  הריי״צ  מאדמו״ר  המקומית  'הוראה  הקהילה  המקום.  של  מורכבת  כלים׳  היתה 

בעיקרה מיהודים ׳ייקים׳ שאינם רגילים באמירת ׳לחיים׳ ואינם ׳כלים׳ להתנהגות הבאה כתוצאה 
 מכך. על אחת כמה וכמה כשמדובר בשוחטים שעליהם להזהר יותר, מתוקף תפקידם. 

 במברק שנתקבל מהמזכירות נכתב: 

 בשם אד״ש ]אדמו״ר שליט״א[ לשמוח בחג בלי משקה. 

פעלה נפילת הרוח אצל אנ״ש. לאחר חודש של עבודה מייגעת כשהם נמצאים קבלת המברק  
מחוץ לחמימות וההווי החסידי, גם בשמחת תורה עליהם לשמור על איפוק והשתלבות בחברה  

 קרירה יותר. וכך פירט את הרגשתם ר׳ שלום מענדל:

מפני    כשקבלו אנ״ש את המברק ״לשמוח בחג בלא משקה״ היו כל אנ״ש עצבים מאוד, לא 
 אלא רק מעצם הענין. 'זה שלא יוכלו ליקח ׳משקה 

ה דעתםאדמו"ר  בחלישות  הרגיש  החסידים   ושלח  ,ריי׳׳צ  בו  עצרת  שמיני  בערב  שני  מברק 
 :(הבאבעמוד  המברק צילום) מתבקשים לשמוח בהתיישבות המידות ובקירוב הדעת

 24/10 יןאנ״ש . . דובל

 – בברכהלמסור לכל אנ״ש מועדים לשמחה בהתיישבות המידות ובקירוב הדעת. 

 רבי שניאורסאן. 

דיים בערב שמיני עצרת, הגיע ליעדו "המברק שלא הספיק להגיע לידי קהילת השוחטים החב
 בבוקרו של החג באמצעות נכרי.

המברק פעל את פעולתו והאוירה השתנתה באחת מן הקצה אל הקצה, כתיאורו של ר׳ שלום  
 מענדל בדו״ח שכתב לרבי:

כ״ק   של  הטעלעגרם  בליל  כשנתקבל  במאוד.  שמחים  אנ״ש  כל  היו  בוקר,  עצרת  בשמיני 
גדול    שמחת תורה היו ההקפות בבית הכנסת הגדול ״גרינוול האל״. על ההקפות באו קהל

 מלאה נשים.   ים'עזרת נש 'מאנשי העיר וכמעט שבית הכנסת היתה מלאה מאנשים, וה 
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מעולם לא ראו  ההקפות נמשכו עד שעה שני׳ לילה. כל הקהל שמחו מאוד. ואמרו שעוד  
 הקפות כאלו. ביום שמחת תורה נמשכו ההקפות עד שעה החמישית. 

מרבני הצוות מתאר בלשונו העשירה ובסגנונו היהודי את ההקפות    יןהרב נחום שמריהו ששונק
 'בקירוב הדעת׳ עם הקהל הגדול: השמחות ההן שנתקיימו

. נכנסנו לקדש,    כל טוב .   "באולם גדול מאוד שלפני בית הכנסת כבר הוכנו שולחנות מלאים 
בתים על דבר היהדות והחסידות, וכאשר ליבנו כבר  ־ישבנו כמה שעות ושוחחנו עם הבעלי 

בתים כבר נתבשמו וכבר השעה היתה מאוחרת, אז  ־טוב עלינו וגם ראינו כי גם הבעלי  'הי 
 יצאנו לשמוח בשמחת התורה בהקפות. 

ם אז באו כל הנשים לדעת מה עם  כיון שהשעה היתה מאוחרת והאנשים לא הגיעו לבית 
ונעשו   נתרגשו  מיד  אולם  שמחים,  שאנחנו  איך  רק  הסתכלו  מתחילה  והאנשים  בעליהן, 

 כאחד מעימנו וירקדו בחיות גדולה ובשמחה רבה. 

כאשר באו הנשים וראו זאת, לא האמינו למראה עיניהן, כי מעולם לא ראו שמחה פנימית  
. אז עמד    ם הן נתרגשו מאוד וליבן נתמלאה שמחה . כזו ואשר בעליהן ירקדו באופן כזה. ג

"... אנשי דובלין מה ראיתם על ככה? מה נשתנה?    מר בריסקא ויהס את כל השמחים ויאמר:
גם אנו יהודים, אבל כל מעשינו בקרירות, כמתים נחשבנו, ובאו האנשים הללו והפיחו בנו  

הנכם רואים בעיניכם מה זאת חסידי    .   רוח חיים. מה נעים לראות איך כל חיותם הוא התורה .

 מיני עצרתהמברק לקראת ש
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מתים״. יהודים כאלו נחוצים לנו מאוד...״ דיבר בהתרגשות    '״זוטרא דבהם יחי   –ליובאוויטש  
 גדולה״. 

ניצל את האוירה    'ר שלום מענדל שייצג את מוסדות הרבי נשיא דורנו באירלנד )ראה להלן( 
. את 'מרכז לעניני חינוך'מען ה 'אתה הראת' בעת ההקפות ל  המרוממת, ומכר את אמירת פסוקי

 ט:" הידיעה מעביר ר' שלום מענדל לרבי נשיא דורנו לאחר חודש תשרי תש

  ין שהיו בדובל   בזה הנני להודיע לכבוד תורתו כי עבור הפסוק של ׳אתה הראת׳ נתקבל מאנ״ש 
הסך הזה    – ]דולרים[ אשר על המקח היומי בפה זהו מכ״ב עד כ״ג שקלים  –פונט   8 1/2 סך

 נמסר להב׳ רפאל ווילשנסקי בהודאה שזה עבור המל״ח. 

הרבי הריי״צ ביקש להמשיך את האווירה המרוממת הלאה, לימים שלאחר ׳שמחת תורה׳. ביום 
מהרבי   מברק  באירלנד  אנ״ש  לקהילת  הגיע  בראשית  שבת  ערב  תוכן שישי  אודות  הריי״צ 

 :(עמודראש הב המברק צילום) התוועדות שבת בראשית 

 29/10. דובלין  . קלמנסון

עתים  בראשית  שבת  בהתוועדות  לקבוע  שליט״א  אדמו״ר  בהצעת  אנ״ש  לכל  להודיע 
 לתורה על החורף הבע״ל ]הבא עלינו לטובה[. נא להודיע מהצלחתם. 

 מזכירות. 

 המברק לקראת שבת בראשית
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קין.  'צאבראשות המשפיע ר׳ פרץ מכהוראת הרבי התקיימה התוועדות פעילה בשבת בראשית  
 וכבקשת הרבי, דיווח ר׳ שלום מענדל את תוכן ההתוועדות במכתב: 

צקין בענין שמירת  אבשבת בראשית התוועדו אנ״ש. בעת ההתוועדות דיבר ר׳ פרץ שיחי׳ מ
שכל אחד צריך להרגיש עליו ״עול עבודה״ ועיקר הקביעות צריף   –הזמן. ובענין ׳קבלת עול׳ 

התפלה,   קודם  בחול  בבוקר  הלימוד  זמני  לקבוע  החליטו  ההתוועדות  בעת  בנפש.  להיות 
וחלק ילמדו ׳שמלה    שעה דא׳׳ח. ובערב אחר תפילת ערבית חלק ילמדו גמרא מסכת חולין,

ח. ובבוקר קודם התפלה ב׳ שעות  חדשה׳ ופרק תניא. קודם קבלת שבת ילמדו ב׳ שעות דא״ 
 דא״ח. 

באים שלשה בחורים ללמוד בקביעות בכל   יש מהצעירים שבאים אצלנו ללמוד. לעת עתה,
ואחד לומד חומש. לומדים עמהם הבחור   ושני ילדים קטנים, אחד לומד התחלת ׳עברי׳ יום. 

 שי׳ שטראקס, והבחור דוד שי׳ רסקין.   'עובדי 

 ולות'()מתוך הספר 'פעילות חוצה גב
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 תאריכי השנהעל סדר )מתאים לתוכנם( המכתבים הבאים לקמן נסדרו 
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 שיש שער 
 

 יחידויות של אב החתן מדברי כ"ק אדמו"ר מה"מ בכמה 
 ההולדת שלו ום בקשר עם י, הרה"ח ר' יוסף שי' רייצעס

 המעלה בידיעת פרק מ"א בתניא

זכיתי   בזמנו, להיכנס ליחידות בקשר עם יום ההולדת,  נהוג  'שהייום הולדתי הוא בט"ז סיון. כפי  
 אדמו"ר שליט"א.  להכנס כמה פעמים להיכלו הקדוש של כ"ק

 מצווה שלי בשנת תשכ"ה.־מזמן הבר היחידות הראשונה שלפנינו היא

 : (שאלתי במענה על)כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר 

ביז'ן   מ"א  פרק  תניא  אין  אויסחזר'ן  זאלסט  צווידו  אויפן  און  עמוד,  צווי  יענדע  עמוד  טן 
וואו עס רעדט זיך אז דער אויבערשטער שטייט בא דער זייט פון יעדן אידן און    –שורות  

זעט אויב ער דינט אים מיט אן אמת. זאלסטו דאס אויסחזר'ן, און אויב עס וועט אין דיר 
ח איבער  זאלסטו  גלייכן,  דאס  און  כעס  ווי  מידה  א  ווערן  אדער נתעורר  בדיבור  עס  זר'ן 

במחשבה ווייניקסטנס. און דער אויבערשטער זאל דיר העלפן אז דו זאלסט מצליח זיין אין  
 דעם אויך. 

  היכן שמדובר שם  –ובעמוד השני שתי שורות    =תחזור על פרק מ"א בתניא עד סוף העמוד,]
מידה של    רר אצלךתעות באמת. תחזור על זה, ואם    וכל יהודי ורואה אם עובד  על ידשהקב"ה נצב  

 [.בזה שתצליח גםלך . והקב"ה יעזור עכ"פ במחשבה כעס וכדומה, תחזור את זה בדיבור או

 הצלחה בזיכוך המדות

יום הולדתי הי"ד נכנסתי ליחידות באסרו   חג השבועות תשכ"ו. תחילה שאל אותי כ"ק  לרגל 
 הפ"נ את שמה. אדמו"ר שליט"א לשם אמי, וכשעניתי, כתב על

 :אדמו"ר שליט"א שאלכ"ק 

 האסט מיר דאכט זיך נעכטן געזאגט. –דאס איז בא דיר יום הולדת 

 [.(בהתוועדות יום ב' דחג השבועות) אתמולכמדומני אמרת לי  – זהו אצלך יום הולדת  ]=

 זאת על הפ"נ. הוסיףכשעניתי בחיוב, 

J L 
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 אח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

אינדערפרי אדער צו מנחה, און פרייטיק    בעטן אן עלי'  (יום הולדת)דו זאלסט דעם שבת  
 (האבן הצלחה)מצליח זיין    געבן צדקה צו שחרית און צו מנחה, און דו זאלסט  פאר שבת

און  הולדת,  יום  בלימוד  ביז'ן  זיין  מצליח  זאלסטו  הולדת.  יום  און   נאכן  והחסידות,  הנגלה 
זאלן האבן פון    דות, און טאטע מאמעוועגן זיכוך המי  וואין ברי  בעיקר וואס דו שרייבסט

 דיר חסידישע נחת. 

זו  ] במנחה, וביום שישי לפני שבת תיתן צדקה   בבוקר או  (יום ההולדת)=תבקש עלי' בשבת 
ההולדת. תצליח בלימוד הנגלה והחסידות,   ובמנחה. ושתצליח עד יום ההולדת, ואחרי יום  בשחרית

 .[ ממך נחת חסידי 'ושלאביך ולאמך יהי זיכוך המידות.במה שאתה כותב במכתב על דבר  ובעיקר

 קירוב יהודי שטרחת להניח לו תפילין

שליט"א    בח"י סיון תשכ"ח, שאל אותי כ"ק אדמו"ר  כשנכנסתי ליחידות לרגל יום הולדתי הט"ז,
הורה   , וכשעניתי בשלילה,(השבת שקודם יום הולדתי)  בין היתר, אם קיבלתי עלי' בשבת שעברה

 .במנחה עלי' בשבת הקרובה, בשחרית או לי לבקש

 אחר כך המשיך:

אין  זיין  מצליח  זאלסט  און  הרגילים,  שיעורים  די  אויף  נוסף  שיעור  א  האבן  זאלסט  דו 
לערנען בהתמדה ושקידה, און זאלסט מצליח זיין אין דעם פועל'ן אויף א זולת. און בנוגע 

ז האסט  דו  אז  שרייבט  דו  וואס  חול,  לימודי  מורה  אים  דעם  מיט  לייגן  געווען  מטריח  יך 
דער    –תפילין   און  דאס.  טאן  צו  ווי  דורכריידן  זיך  און  אים,  קענען  וואס  די  זעהן  זאלסט 

 אויברשטער זאל דיר געבן הצלחה אין דעם אויך.

  ושקידה ושתצליח   בלימוד בהתמדה  הרגילים, ושתצליח  נוסף על השיעורים  =שיהי' לך שיעור]
עצמך להניח עמו תפילין    למורה ללימודי חול, שאתה כותב שהטרחת את   ובנוגעבפעולה על הזולת.  

 .[צלחה גם בזהה אותו ותדברו כיצד לעשות זאת, ושהקב"ה יתן לך תיפגש עם אלו שמכירים –

 ועל שמחה פרקים המדברים על חוזק בתורה

 ליט"א:אמר לי כ"ק אדמו"ר ש ,הולדתי הי"ז כשנכנסתי ליחידות בשנת תשכ"ט, לרגל יום

זאלסטו דורך לערנען די פרקים אין קונטרס "ומעין" וואו עס רעדט זיך ַאז    –בנוגע תקיפות  
זאלסטו לערנען די פרקים אין תניא וואו  –מען דארף זיין חזק אין תורה, און בנוגע שמחה  

 עס רעדט זיך וועגן שמחה. 

 עלי' דעם פריערדיקן שבת? זאלסט קריגן אן עלי'. סאיז דאך די וואך, האסט באקומען אן  

 עניתי: ניין
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איז זאלסטו קריגן בשבת הבאה. און דער אויבערשטער זאל דיר געבן הצלחה אין לימוד  
 התורה נגלה און חסידות און קיום המצוות בהידור.

וויבאלד די הנהלה האלט אז ס'וואלט געווען גוט אז דו זאלסט גיין אין מחנה אלס א מדריך,  
. און דער אויבערשטער זאל דיר געבן הצלחה, און מזאל פון דיר הערן זאלסטו טאן אזוי

 בשורות טובות. און זעהן געבן צדקה קודם התפלה. 

להיות חזק    שמדברים אודות הצורך  בקונטרס "ומעין"  תלמד את הפרקים  –  =בנוגע לתקיפות]
 שמדברים אודות שמחה. את הפרקים בתניא תלמד – ובנוגע לשמחה  בתורה,

ע ההולדת)זה    לתורה.  'ליתקבל  עלי  הרי  (יום  קיבלת  שעברה?    'השבוע,  יתי כשענ)בשבת 
לך הצלחה בלימוד התורה נגלה   הבאה. ושהקב"ה יתן אם כן תקבל בשבת  :(בשלילה, המשיך הרבי

 המצוות בהידור. וחסידות ובקיום

בתור מדריך, תעשה כך והקב"ה   (קיץ)למחנה    זה דבר טוב שתלך  'היות וההנהלה סוברת שיהי
 [ לתת צדקה קודם התפלה. לך הצלחה, ושנשמע ממך בשורות טובות. תראה יתן

 לדבר עם ההנהלה בקשר לחברותא

 :שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א. הולדתי הי"ח  ליחידות לרגל יוםנכנסתי בי"ב סיון תש"ל  

 ווי אלט וועסטו ווערן דעם שבת? 

 [=בן כמה תהי' בשבת זו?]

 . 18עניתי: 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א המשיך:

שוין איצטער סוף זמן. און אין אנהויב זמן,    בנוגע די חברותא וואס דו שרייבסט איז דאך
מיט די הנהלה, און זיי זאגן    פאר טעג פריער, זאלסטו זיך נאך אמאל דורך ריידן   אדער א 

 זאלסט טאן כהוראתם.  דו  און נאך זאכן וואס וועלן מסתמא צוקומען, און  וואס דו שרייבסט,

הזמן, או כמה ימים   הרי כבר סוף הזמן. ובתחילת  בנוגע לחברותא שאתה כותב, עכשיו זה]=
יתווספו,    כותב, ועוד דברים שמסתמא  ותאמר להם מה שאתה  לכן, תדבר שוב עם ההנהלה  קודם

 [ ותעשה כהוראתם.

 ליום הולדתי. אחר כך ברכני בקשרו

 תזכור לייקר כל רגע 

 כ'.ה ליחידות לרגל יום הולדתי השבועות תשל"ב נכנסתי אסרו חג ,ביום ראשון

 ואמר:  ,המכתב של ההנהלה קרא את הפ"נ שלי ואח"כ את כ"ק אדמו"ר שליט"א
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אויבערשטער זאל דיר   מנהגי יום הולדת, און דער  זאלסטו זיך פירן ווי די  בנוגע יום ההולדת
זיין   לימוד החסידות און דער  זיין אין לימוד הנגלה און  מצליח   אויבערשטער זאל ממלא 

 משאלות לבבך לטובה. 

 בעל מרץ אבער מיט א התיישבות, איז די עצה  בנוגע וואס דו שרייבסט אז דו ווילסט זיין א
 ,"והנה נצב עליו"  –פרק מ"א אין תניא    דערצו געדיינקען וואס דער אלטער רבי זאגט אין

רגע. וואס דאס איז א בעל מרץ   ין און טייער האלטן יעדערגעדיינקען צו מייקר זי  וועסטו
 מייקר יעדער רגע. וואס ער איז –

  והקב"ה יצליחך בלימוד הנגלה ובלימוד החסידות   בנוגע יום ההולדת תנהג במנהגי יום הולדת,]=
 והקב"ה ימלא משאלות לבבך לטובה. 

ת, העצה לזה היא לזכור  מרץ אבל בהתיישבו  בנוגע למה שאתה כותב שאתה רוצה להיות בעל
אז תזכור לייקר כל רגע, שזהו    ,ה' נצב עליו"  "והנה  –שאומר אדמו"ר הזקן בפרק מ"א בתניא    מה

 [שהוא מייקר כל רגע. –מרץ  בעל

 עצה להבנה עמוקה 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר:. כ"בהולדתי ה בחודש סיון תשל"ד נכנסתי ליחידות לרגל יום

מנהגי יום הולדת, און דער אויבערשטער    מסתמא האסטו זיך געפירטבנוגע ליום הולדת  
 געבן א שנת הצלחה.  זאל דיר

לערנען מיט   נגלה, איז די עצה צו דעם  וועגען לערנען אן ענין אין  בנוגע וואס דו שרייבסט
סוגיא און דער גמרא וואס    וועט דיר העלפן אין דער  ענין פון ספרים, וואס דאס  א חבר און אן

עולם    אין  –אין עולם הישיבות    ספרים וואס איז אנגענומען  לערנסט. זאלסטו לערנען די  דו
 הישיבות בכלל.  החסידות, און אין עולם

ניט דוקא זיין א    א חבר בהסברה, עס דארף  קונטרס אויסריידן דאס פאר  פון א ספר אדער א
ספר, אדער געהערט    וואס האסט געפונען אין א  חידוש, עס קען זיין א חידוש  אייגענער

 ישיבה.  פון ראש

 הצלחה. הולדת, ושהקב"ה יתן לך שנת מסתמא נהגת במנהגי יום, =בנוגע ליום ההולדת]

העצה לזה היא ללמוד עם חבר וללמוד ענין    בנוגע למה שהנך כותב אודות לימוד ענין בנגלה, 
התקבלו בעולם  את הספרים ש  שזה יעזור לך בסוגיא ובגמרא שאתה לומד. תלמד  ספרים,תוך  מ

 החסידות, ובעולם הישיבות בכלל. בעולם –הישיבות 

דוקא להיות חידוש אישי שלך, זה   החבר בהסברה מספר או קונטרס, זה לא צריך   תחזור בפני
 [ ישיבה. חידוש שמצאת באיזה ספר, או שמעת מהראש יכול להיות

 שאלתי את כ"ק אד"ש: ראשונים ואחרונים? 
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 ענה: כ"ק אדמו"ר שליט"א 

  אן ענין צו רעדן באריכות, איז זאל זיין אין   אחרונים. אין ראשונים איז שווער צו געפינען
 אחרונים. און אויך זאג א פלפול. 

  באחרונים. וגם תאמר   'עליו באריכות, אז שיהי  =אחרונים. בראשונים קשה למצוא ענין לדבר]
 [ פלפול.

 אח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 מחנות קיץ, איז אויב דאס איז בהסכמת ההנהלה,   דו שרייבסט בנוגע צובנוגע צו דעם וואס  
 זאל זיין בהצלחה.

 .[, שיהי' בהצלחהאם זה בהסכמת ההנהלה  בנוגע למה שהנך כותב אודות מחנות הקיץ,]=
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 נספח
 

 מכתבים מסביו זקנו של החתן הרה"ח ר' אלחנן יהודה ליב רייצעס ע"ה 
 הכלה הרה"ח ר' שלום מענדל קלמנסון ע"הזקנה של  ה  אל סבי

 

 

 מכתב מחודש מרחשון ה'תש"ז

  

J L 
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 חודש טבת ה'תש"זמכתב מ



מוקדש

מ"ר מה"ק אדמו"לכ
לחיזוק ההתקשרות

ובפרט בשליחות היחידה לקבל פני
משיח צדקנו בפועל ממש

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

3

לזכות

'שיחנהוהכלה מרת לוי יצחק ' ת ר"החתן הרה

רייצעס
לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת

א"תשפ'ו תשרי ה"כ
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