
תשורה
משמחת הנישואין 

של 
שיחיוזאב וחיה מושקא 

פלדמן

פ"תש'ט מנחם אב ה"כ
ספרד, ברצלונה



פתח דבר

צאצאינובנישואיזיכנוהגדולובחסדו,גמלנואשרהטובכללע'להמודיםאנו
.שיחיומושקאחיהוהכלהזאבת"הרההחתן

מרחוקבאואשרומכירינוידידינוהמשפחהלבניבזהמובעתוהברכההתודה
וחיים,טובמזלבברכתיחיוהזוגאתולברך,בשמחתנולהשתתףומקרוב

.ורוחניותבגשמיותמאושרים

.בשמחתנוהמשתתפיםלכלתשורהבזהלהגישמתכבדיםוהננו

:מדוריםלשלשהנתחלקההתשורה
מכתבים( מדור א

מענות( מדור ב
ק  "כתי( מדור ג

, זקנים של החתן והכלה-והורים, זקנים, ע שנשלחו להורים"ר זי"ק אדמו"מכ
.וניתוסף בה סקירה קצרה על ענין מעמד

יהודהבערישמעי...מהרה"היעודלקיוםנזכהממשבקרובאשררצוןויהי
,והשלימההאמיתיתבגאולה, "השמחוקולששוןקולירושליםובחוצות

.בראשנוומלכנו

מוקיריהם ומכבדיהם

ליבערזאהןמשפחתפלדמןמשפחת
ספרד, הברצלונקנדה,האליפאקס

ד"בס



'תחירייצאמרתא"ויבלחטה"עזאבהרבתמונה זו צולמה בחופת 
בה הרבי כובד  , ח"תשאלולב"י-זקנים של החתן -הורים, שילדקרויט

.בברכה אחריתא
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,עמאר'שיחייעקבהרב,הכלהלסבלשלוחהרבישהואילברכהמכתבה
.'תחידינהנחמהמרת, ההכל אם-הבת הולדתלרגל
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, פלדמן' הרב מנחם מענדל שיחי, המכתב ברכה שהואיל הרבי לשלוח לאב החתן
.לרגל הגיעו לגיל מצות
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'  הרב דוד מנחם מענדל שיחי, המכתב ברכה שהואיל הרבי לשלוח לאב הכלה
.לרגל הגיעו לגיל מצות, ליבערזאהן
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, פלדמן' חנה תחי' מרת בתי, המכתב ברכה שהואיל הרבי לשלוח לאם החתן
.לרגל הגיעה לגיל מצות
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חנה  ' הרב מנחם מענדל ובתי, המכתב ברכה שהואיל הרבי לשלוח להורי החתן
.לרגל חתונתם, שיחיו פלדמן
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זוסיא וחנה עטקא  ' הרב ישעי, המכתב ברכה שהואיל הרבי לשלוח לזקני החתן
.לרגל חתונתם, שיחיו פלדמן
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,  הרב יעקב ושרה שיחיו עמאר, המכתב ברכה שהואיל הרבי לשלוח לזקני הכלה
.לרגל חתונתם
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מדור א

מכתבים
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עטקאוחנהזוסיא' ישעיהרב, החתןזקנישקיבלו,הרבימםמכתבי כמהלהלן
:פלדמןשיחיו
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כיהנה כמנהלת בית רבקה , פלדמן' מרת חנה עטקא תחי, סבתא של החתן
,  לכבוד שנת החמישים של נישואיהם של הרבי והרבנית. במשך שנים רבות

:והרבי ענה כדלהלן, התלמידות שלחו מכתב איחולים להרבי
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:עמאר' הרב יעקב שיחי, שקיבל סב הכלה, להלן כמה מכתבים מהרבי
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-שקיבלו ההורים, ומהרבי נשיא דורנו, ץ"להלן כמה מכתבים מהרבי מהוריי
:ה ראזענבלום"הרב יעקב חיים וריקל ע, זקנים של החתן
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מדור ב

מענות



:פלדמן' הרב מנחם מענדל שיחי, שקיבל אב החתן, להלן כמה מענות מהרבי

'שיחימענדלמנחםהרב,החתןאבהתכונן,א"תנששנת-הקיץחדשילקראת
וחודש,[חינוךלעניניהמרכז]ח"המלבשליחותאחדחודש',לרוסילנסוע,פלדמן

.חרקובבעירנוערבניעבורסמינרלנהלקבוצהעםביחדשני

עבור'הקוהסכמתוברכתווביקשלהרביל"הנהתוכניתכתב,איירבחודש
.הנסיעה

.["הציוןעל]צ"עהאזכיר":ענההרבי

לבקשביחדמכתבכתבוהקבוצהחברי,בעצמוכתבפלדמןשהרבלמהבנוסף
חבריכלשעלדהיינו,["התפיליןבדיקת]ת"בדיה"ענהוהרבי,הנסיעהעבורברכה

.שלהםהתפיליןלבדוקהקבוצה

כשרותשהיוהבדיקהתוצאותלהרביפלדמןהרבכתב,שלוהתפיליןשבדקאחרי
ביוםהרביאצללהיותיוכלולאהקיץבאמצעהואשלוהולדתשיוםומכיון,כדין

ברכתוביקש,אבמנחם'בביוםהואשלוההולדתשיוםבהמכתבכתב,ההולדת
.ועשריםהשניםשלוהולדתהיוםעבורגםהרבי

.(ברכתושנותןדהיינו)"ברכת"המילהסביבעיגולחציסימןהרבי
ובתחילת,"ועשריםהשניםשליההולדתיוםהוא"המיליםמתחתקומתחהרבי

.["הולדתיוםמנהגי:שנידבר]ה"יומנהגי2":כתבהרבי,שורהאותה
.["הציוןעל]צ"עהאזכיר":כתבהרביהמכתבבסוף
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מכהן כשליח הראשי  , גראסבוים' הרב זלמן אהרן שיחי, סב החתן
זכה לקבל   , משך השנים. קרוב ליובל שנים, קנדה, למדינת אנטעריא

:להלן כמה ממענות אלו. מענות נדירות הקשורים לעבודת השליחות

.בשליחותלנסועמתאיםמקוםגראסבויםהרבחיפש,חתונתואחריבתקופה
אםספקשהעלושםבהמצבדבריםכמההיו,לטאראנטאלנסועההצעהכשעלה

,בפרטיותאתרשעלהמצבלהרביגראסבויםהרבוכתב,עבורומתאיםמקוםזה
והרבי,ההצעהלקבלהאםהרבישל'הקדעתוושאל,שםתפקידולהיותצריךומה
:ענה

".  ל ברכה והצלחה"באם משער שמסוגל להנ"

לשלוחנוהג'הי,דפוסודבריעלוניםגראסבויםהרבכשהכין,שליחותובתחילת
(ק"נשמבצעעלעלוןזה'הי)פעם.ההדפסהלפניאישורלקבללהרביעותק

שבדפוסשדבריםפ"אע:(הלשוןולא,התוכן)ענההרבי,להרביהעתקכששלח
.מכאןהגההיעבורדברשכלסדרזהאין,הגההצריכים

עמותהמוסדותכלעבורהממשלהמטעםהזדמנותהיתה,ט"תשלבשנתבערך
,הלוואהלקבליכול'היהמוסד.מסובסדדיורפרוייקטלפתחאנטעריאבמדינת

גם.להמוסדישתייכווהשטחהדיוריםהזמןשבהמשךכך,ריביתבליכמעט
שזהשחשבובתיםמהבעליכמהוהיו,פנוימגרש'הי,ד"חבלביתמקוםבסמיכת

מפניבזהלהתערבהיססגראסבויםהרב.ההזדמנותלנצלד"חבעבורכדאימאד
והתחילו,זהבעדהיובתיםהבעליאבל,ומרץזמןמדאייותריקחשזהשחשש

דעתואתלשאולגראסבויםהרבהחליטשבסוףעד,בזהלהתעסקשכדאיללחצו
:ענהוהרבי,הרבישל'הק

."השאלהולפלא,והדומהשכונותבבנייתענינוזהאין"
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שעליוהשטחבקנייתלהתעסקגראסבויםהרבכשהתחיל,ט"תשלבשנתבערך
קנייתעבורהגוןסכוםלתרוםשהתחייבאחדהביתבעלאז'הי,ד"חבביתיבנה

'והי,רשמיבאופןוחתוםכתובהיתהל"הנשלשהתחייבותו,לצייןחשוב.המגרש
התאריךשעבראחרוהנה.למניינם1982שנתמסוףיאוחרלאשהתשלוםרשום

כמהאתולדברגראסבויםהרבניסה,הגיעלאתשלוםושום,התחייבשהלהל"הנ
הצדמןאנשיםשנתערבונודעבנתיים)הועיללאדברשום,שניסהוככל,פעמים

,המצבעללהרביגראסבויםהרבכשכתב.(ההתחייבותמןבולחזוראותוושיכנעו
במצבהנמצאיםאחריםשמוסדותמהלעשות:(הלשוןולא,התוכן)ענההרבי
.עושיםדומה

לדברשניסהככלאבל,הביתהבעלעםלדברפ"עוהניסהגראסבויםשהרבכמובן
כדאישאולילהרביפ"עוהגראסבויםהרבכתבאז.להשתמטהמשיךהלה,אתו

שלאכדי,ידואתלהכריחבמקום,מהתחייבותובוחוזרשהואבכתבממנולבקש
:ענהוהרבי,"אברםאתהעשרתיאני"יאמר

הכיעסקן'שאפי(פעמיםוכמה)אמרתיכבר[חןותשועתנתקבל]ח"ות'נת"
אזיסבירוהובטח.מסובכתבשאלהובפרטעסקניםעודעםשיתייעץמוכרחגדול

זאגטעראזרשמיתהודעהלבקשההסברהואזנישטמעןפארדינטאיינרייסןפון
"-נפלאחידושזההריזאתתבקשבעירד"חבושהנהלתשלומהתחייבותאפזיך

דוחההוא,הבטחתומבקששאניפעםכל:במכתבוכתבגראסבויםשהרבז"וע
:ענההרבי,אותי

."?זהדברעלאתודיברהעשירים[הבתיםמהבעלי]ב"מהבעהאיזה"

.הועיללאכ"ואעפאתודיברוואכן

בעניןמסחריהתדברותי"ע,(הנדבןפטירתאחרישניםמספר)שניםי"חלאחרי
העיזבוןשלהאפטרופסיםעלפעלו,אתושדיברל"הנהביתבעלאותועם,אחר

.ההתחייבותלשלםל"הנ
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גראסבויםהרבראהפרטיתבהשגחה,משפחהתכנוןנגדדיברשהרביבתקופה
בכדורמקוםולאמזוןלאחסרשאיןאיךמסוייםמפרופסורכתבהעיתוןבאיזה
מועיליםיותררביםופעמים,חילופולמצואמספיקיםמשהוכשחסר,ועוד,הארץ

יוכללאשהעולםיוםשיבואביותרהנפוצהמדעיתדעהשוללשזה,מהראשונים
רעיון'יהישזהחשבגראסבויםהרב.האדםבנירבואעבורמשאביםמספיקלספק

מבחינהמשפחהתכנוןשלהמושגכלנגדבטאראנטאלנאםיבואהואאםטוב
הואאםממנווביקשהמאמרבעלהפרופסורעםקשריצרגראסבויםהרב.מדעית
שכבר-הלה.'וכולכלומפרנסהזןהואה"שהקבאיךזהבנושאלנאםלבואיסכים
התעקשגראסבויםשהרבאחר.וסירב,מעוניין'הילא-ד"חבועלהרביעלשמע
ביחדשלומכתביםהניירעליופיע'הקששמויסכיםהרבישבאםהציעהוא,קצת

הסבירגראסבויםהרב.(תשלוםבליאפילו)לבואמוכן'יהיהואעולםמנהיגיעודעם
מאדדעההואהפרופסורשלשדעתומכיוןאבל,כןלעשותהרבימדרךזהשאיןלו

,הקודשאלבקשתוימסורהוא,זהבעניןהתורהדעתעםושמתואםשגרתילא
,זהבנדוןתורהדעתעםמתואםששיטתופ"שאע(הלשוןולא,התוכן)ענהוהרבי

אחריםנושאיםעלכהסכמהלהתפרשיכולמכתביםניירעלשמוהופעת
.תורהדעתעםמתואמיםדעותיואיןשבהםשאפשר

ראשעםלהיפגששלוחיםממשלחתחלקגראסבויםהרב'הי,השניםבאחד
קידוששלכוסושהכינוהנסיעהאודותלהרביכתבגראסבויםהרב.קנדהממשלת

שלהמושגאודותלוולהסבירהממשלהלראשזהאתלכבד(ומפוארגדולה)כסף
קדושהלהמשיךזההריהממשלהראשובפרטאחדכלשלושתפקידקדושה
בבוקרלמחרתלטוסאמוריםוהיובטאראנטאבערבהתכנסוהשלוחים.בעולם

שיצאמהמזכירותהתקשרו,הנסיעהלפניערבבאותו.קנדהבירת-לאטאווא
שלאותובצדו,קידוששלכוס:המיליםסביבעיגולעשההרבי.מהרביתשובה
:ענהוהרבי,והפתעהשאלה

בתוךתיק)אנגליתבהעתקהסידורכ"משא":הוסיףוהרבי,!"?בזהיעשהמה"
."נחלבןגםשייךאנימודהמההתחלהתפילותשכמה(תיק
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עםגראסבויםהרבנסע,קנדהבמערבגדולהלעירשליחלשלוחהרעיוןכשעלה
,קאלאמביאבריטישלמדינתהראשישליח-וויינבערג'שיחיהלוימנחםיצחקהרב

ארוךדיוןלאחר.דשםאמצעיםבעליכבודהממשפחהוהתחייבותאישורלקבל
לשניהדרושהשכירותכלבערך,חשובהבתרומההתחייבווגםהסכימוומסובך

דעתםעלעלה,בפועלשליחמינויעלכשחשבוכךאחראבל,הראשוניםשנים
אז'היולא',שתהיאמתלאבאיזההבטחתםלקייםשלאעלוליםל"הנשהמדוברים

:ענהוהרבי,להתנהגאיךלהרביבשאלהופנו,בעירמאחריםהתחייבותשום
."עכשיוהשאלהומהווקיבלוהבטחתםבקשתםהרי"

עליושעכשיוהשליחעםדיברוכךאחרורק,במילואההבטחתםשילמוובפועל
.חדשיםתורמיםלמצוא
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: נ"אייר תש' ב-עמאר ' הרב יעקב שיחי, לפנינו מענה שקיבל סב הכלה

ויתקיים בו ( וגם בעניניו הפרטיים)ל "אזכיר על הציון לבשורות טובות ממנו בכהנ"
."פעולת זמן חרותנו שישוחרר תיכף מכל דאגות

:ב"ב שבט תשנ"כ-עמאר ' מרת שרה תחי, לפנינו מענה שקיבלה סבתא של הכלה

ח  "יצליחה ובעלה ויו' וה[. תשועת חן, נתקבל ותשועת חן]ח "ח ת"ות' נת"
וילכו מחיל אל חיל עד אל אלקים בציון  . ל"א בכהנ"שליט[ ויוצאי חלציהם]

דבני ]י "אדר דבריא מזל דבנ[ והזמן גרמא]ג "והזמ, בגאולה האמיתית והשלימה
[."על הציון]צ "אזכיר עה[. ישראל
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מדור ג

סקירה קצרה על ענין  
ק"מעמד וכי



להעניקחסידיםנהגו,ד"חבנשיאישלהדורותשלשלתכלבמשךומתמידמאז
."מעמד"בשםנקראואלומעות.הדורנשיאלהרבימעות

עניניםכמהקבעץ"מהורייהרבי.ידותשיגאשרכפיאחדכלהיתההנתינה
.בחדשוחודשמידיומסודרקבועבאופן'שיהי(א:מעמדדמילנתינתבנוגע

שנתןמסכוםגורעיםשלא(ג.מתנהעניןאלאצדקהשלעניןאינומעמד(ב
.מכבר

ביתהחזקת,וביניהם,המעמדמעותשימשושלהםהעניניםהםונעליםרבים
הרביאמרמעמדדמישאודותלצייןנכון.הרביעיניראותכפיהכללועניני,הרב

לענינילמרכז,חלקיםלשלשההמעותלחלקנהגץ"מהורייר"אדמוק"כאשר
מהמחלקותאחתהיאחשאיןלשכתאשר)חשאיןולשכת,ישראלמחנה,חינוך

נהוגוכן.אלוקופותלשלשההמעותלחלקנהגהואושכן,(ישראלמחנהשל
.אלוקופותלשלשהמתחלקתהמעמדשמעות,עתה

להרביהחסידהתקשרותמהתבטאותנפרדבלתיחלקהיאמעמדמעותנתינת
ז"ועי"מישראלאחדכלחובת"היאמעמדדמישנתינת,הרבובלשון,הדורנשיא

כלאתמקשרגםמעמדנתינת.הרבישל"הקודשבעבודתחלקאיזהלוקחים"
.יחדיוהחסידים

שילוחי"עמעמדנתינתבעניןרבותהרביפעל,הנשיאותקבלתטרםעוד
,ברביםז"עדדיבראףמזומניםולעתים,ץ"מהורייהרבימחסידילכמהמכתבים
:מעמדנתינתי"עההתקשרותפעולתבעניןהרביממכתבחלקפהומצוטט

בכלל"צההתקשרותדהנה,והתמימיםש"אנעםבהתועדותפהאמרתי
שצריךהואכןכשמוד"חבחסידיאצל,לראשלכל,והנה.שאפשרהכחות

שכוונתכיון–.הנשיאק"וכמאמריללמוד,בפשטות,היינו,ד"בחבלהתקשר
מכריחז"ה,ידןעלהמדותושינויבמדותד"חבהמשכתהואהמאמריםאומר

.מ"ומחדובמדותהוראותיופ"ועבדרכיושוהלכתי"עהתקשרות
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כ"וא,הגלוייםבכחותפ"ועכ,פרטיםכחותאובכח–אןרירט–נוגעז"כאבל
מקוםבאיזהספקמטילז"ה,אותומוליכיןדרךבאיזההספקנשארשעדייןכיון

.ועצמותובפנימיותוהואמקושר
.ז"ל,ד"פלבתניאת"ועפמשנ[מעמד]הנפנהעניןי"ערקהואלזהוהעצה

.ועודד"סק"אגה
אשר,הללובעתיםו"וקש"וכ.כתיקונםבשניםגםהואל"כהנוהנה

המקוםריחוקהזמניםצוקי"עסבלהם"נהית"חגד"חבי"עההתקשרות
בנפנהההתקשרותל"שצ,רבותשניםלמשךבכתבאפילוהקישורוהפסק

.עזויתרשאתביתר[במעמד]
זקוקיםהםשאיןבתקותיוהעיקר,הקיצורשיספיקמבטחוניל"בהנבזהקצרתי
לעדהעומדתהיא'וזריזותי,וזריזותלהעדפהבנוגעלאואפילו,זהבעניןלהערה

.'כו

,להרבילהתקשראחדכלשצריךהרביהבהיר,ץ"מהורייהרביהסתלקותאחריגם
,עתהגםוכן.מעמדדמינתינתכולל,הרביפעלשבהםהעניניםבכלולהתחזק

בהתקשרותהעקרייםמהעניניםהינהמעמדדמישנתינת,אלינוהוראהז"ה
.דחיילאילנאהחסידים

סב.מעמדמעותלאסוףהתפקידעצמםעלנטלואשראלההיו,השניםבמשך
רבותשניםומשך,זהבעניןחלקונטלזכהפלדמן'שיחיזוסיא'ישעיהרבהחתן

כלבסוףלהרביאותםוהעביר,והחסידיםש"אנבקרבמעמדשאספומאלה'הי
.חודש

עםלהרביהכספיםמכניספלדמןהרב'הילחודשך"זביום,בחדשוחודשמידי
'הי,ספוראיןופעמים,חודשבאותושנתנווסכוםהנותניםשמותשלרשימה

מענות-מאישורצילומיםכמהמדפיסיםהננוזהבקובץ.קבלתומאשרהרבי
.אלומעמדרשימותעלפלדמןהרבשקיבלהרבישלק"בכי



עםהמעמדדמיהכניספלדמןשהרבהראשונהשבפעם,לצייןמעניין
מעטפה'הישזהוכיון.המעטפהעלבכתבקבלתואישרהרבי,להרביהרשימה

במזכירותידעולא,(חוזרכתובתאושםשוםעליורשום'הישלא)פשוטה
פלדמןהרבנהגומאז,הרביאצללבררצריכיםוהיו,המענהמיועדמיעבור

עניןאיזהמעיראוקבלתהמאשר'היוכשהרבי,המעטפהעלשמואתלרשום
.פלדמןהרבשלשמורשוםכבר'הי'שעליהמעטפהעלזה'הי,כלשהיא

[נלקחו]רשימות נל 
מעמד
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ח"ות' נת
[נתקבל ותשועת חן]

ח"נת ות
[נתקבל ותשועת חן]

למעמד רשימות נל
[נלקחו]



[נלקחו]' רשימות נל[                נתקבל ותשועת חן]ח "ות' נת

ח"ות' נת
[נתקבל ותשועת חן]

הפועלים
בהמבצעים

הרשומים  )
[בהמצורף בזה]בהמצוב 
[(שיחיו]' שי

?
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מוקדש לחיזוק ההתקשרות לנשיאנו 
ע"ר זי"ק אדמו"כ

'שיחיזאב ת"ולזכות החתן הרה
'תחיחיה מושקא והכלה מרת 

פלדמן

צ"לרגל נישואיהם בשעטומו
פ"תש'ט מנחם אב ה"כ

י ולזכות הוריהם "נדפס ע
פלדמןשיחיו חנה ' מנחם מענדל ובתית "הרה

ליבערזאהןשיחיו דוד מנחם מענדל ונחמה דינה ת "הרה

ולזכות זקניהם
פלדמן שיחיו זוסיא וחנה עטקא ' ישעית "הרה

גראסבויםשיחיו זלמן אהרן ואסתר רחלת "הרה
ליבערזאהןשיחיו זלמן אריה לייב ורחל ת "הרה

עמאר שיחיו יעקב ושרה ת "הרה
שילדקרויט ' תחירייצא מרת 

בהר ' תחיברוריהמרת 
עדרי' תחיחנהמרת 


