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ישראל וחי' מושקא גערליצקי

בעזהי"ת

פ˙ח „בר
שלום וברכה!

לזכרון טוב ביום כללות צאצאינו החתן הת' הרב ישראל שי' וב"ג הכלה המהוללה 
מקרוב  לבבנו,  בשמחת  חלק  הנוטלים  כל  את  לכבד  בזה  הננו  תחי',  מושקא  חי'  מ' 

ומרחוק, בתשורה המוסגרת בזה. ואשר כוללת:

א) צילום מהתשורה שחולקה בחתונת הרבי: "העתק מכתב כתב יד קדשו של הוד 
כ"ק אדמו"ר אאזמו"ר, אבינו הראשון, רבנו הגדול זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר סגולה 
יהי' לכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר, בתוככי ידידינו אנ"ש, ה' עליהם יחיו, וכל מחבבי 
מרבותינו  הכלה -  ומשפחות  החתן  משפחות  שקיבלו  קודש  אגרות  ב)  יחיו".   תורה 

נשיאינו. ג. מענות קודש משנות המ"מים (חלקם לאבי החתן)

הא-ל הטוב הוא ית' יברך את כבו' ואת אנשי ביתו יחיו בתוך כלל אחב"י בברכות 
מאליפות מנפש ועד בשר במיוחד בברכה שנזכה ללכת משמחה זו לשמחה העיקרית 
של  המיידית  בהתגלותו  והשלימה  האמיתית  בגאולה  ראשם"  על  עולם  "שמחת 

מלכנו משיחנו.

בשמחה ובברכה

מוקיריהם ומכבדיהם

גדלי' חנוך ולאה ברכה פוטאש מנחם נחום ואסתר מלכה גערליצקי 
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‰˙˘ור‰ בח˙ונ˙ ‰רבי
כסלו  בי"ד  הרבי,  של  החתונה  סעודת  באמצע 
השולחנות  ליד  המסובים  שהסיבו  שעה  תרפ"ט, 
מתלמידי  לאחד  הריי"צ  הרבי  ציוה  הערוכים, 
התמימים, לחלק בשמו, לכל אחד ואחד מהמסובים, 

תשורה מיוחדת:

של  האחד  מצדו  חלקים.  לשלושה  שנכפל  גיליון 
הגיליון נדפס צילום "תמונת הדרת-קודש. גוף כתב 
יד קדשו של כ"ק אאזמו"ר. אדמו"ר אבינו הראשון. 
השני,  ומצדו  זי"ע",  נבג"מ  זצוקללה"ה  הגדול  רבינו 
קטנים,  קטעים  צילומי  שלושה  נדפסו  חוץ,  כלפי 
האחד - כתוב בלשון הקודש - אף הוא בגוכי"ק של 
אדמו"ר הזקן. השניים האחרים נכתבו ברוסית על-

ידי אדם אחר.

מצד  לשנים:  שנכפל  נוסף  גיליון  צורף  זה  לגיליון 
ימין נדפס צילום מכתבו של הרבי הריי"צ - הכתוב 
בגוכי"ק  וחתום  המזכירים  אחד  של  ידו  בכתב 
של  מכתב  כי  מודיע  הוא  בו   - הריי"צ  אדמו"ר  של 
אדמו"ר הזקן שראה לכבד בו "את כל הנוטלים חלק 
בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק . . אשר סגולה יהי' 
ידידינו  בתוככי  בשר,  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  לכל 
בצד  יחיו".  תורה  מחבבי  וכל  יחיו,  עליהם  ד'  אנ"ש, 
הכתב  פתשגן  פשר  נדפסה  הגיליון,  של  השמאלי 
בו   - מזכיר  אותו  של  כתב-ידו  בצילום  זאת  אף   -
הגדול  רבינו  שלח  בגללן  הנסיבות  את  הרבי  מפרט 

את מכתבו הנ"ל.
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ישראל וחי' מושקא גערליצקי

הרבי  וכלשון  מחסידיו,  לכמה  זו  'תשורה'  הריי"צ  הרבי  שלח  החתונה,  בעת  ה'תשורה'  לחלוקת  בנוסף 
באחד ממכתביו: ". . אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר שלחו בתור מתנה לחסידים ואנ"ש בקשר עם חתונתי".

Y

תרגום הכיתוב בתמונה השמאלית למטה - בגוף כתב יד קודש אדמו"ר הזקן:
להרבני מו"ה מייזליש שמש ונאמן דק[הלת] ווילנא

שלוש השורות הנוספות, בשפה הרוסית, נכתבו על-ידי אחר: 
לאדון יהודי משה מורדוכוביץ [בן מרדכי] מייזליש בווילנא

לידידי מו' משה נ״י שאלתי ובקשתי לעורר רוח טהרה בלבו הטה[ור] להעביר על מידותיו כמארז״ל כל המעביר 
על וכו' ולהיות מן הנעלבי[ם] ולבקש מחילה ברבים מהנגיר מו' מאיר נ״י קודם יה״כ הבע״ל [יום הכיפורים הבא 
עלינו לטובה] ולעשות זאת למעני ולמען השלו]ם] כי אין שלו' יוצא מתוך מריבה ח״ו ובפרט ממחלוקת לש״ש 
[לשם שמים] אשר רוב הצרות והתלאות הן ממחלוקת לש״ש הרחמן יצילנו ממנה ומגודל בטחוני שדברי אלה 

המועטי[ם] יחזיקו המרובי[ם] ויהיו לרצון אמרי פי ולא ישליכם אחרי גיוו ח״ו קיצרתי ואומר שלו' שלו' מאדה״ש 
[מאדון השלום] כנפש תדרשנו ד״ש [דורש שלומו] וטובתו מלונ״ח [מלב ונפש חפיצה] שניאור זלמן
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‡‚רו˙ ˜ו„˘ למ˘פח˙ ‰ח˙ן

מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לסב החתן, 
בהגיעו לווילנא על "גודל המסירות נפש שהיה לו"

מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לסב החתן, 
בקשר להצעת השידוך

מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לסב החתן, 
עם ברכות לקראת החתונה

מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לסב החתן, 
עם הוראה בקשר לרכישת דירה
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"התלמידים שלנו אנו קוראים בנים . . 
אנחנו המחותנים . . ועם מחותנים כאלו אפשר להתייחס" 

מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לסב החתן, עם ביטויים נפלאים על הקשר המיוחד בין רבותינו נשיאינו לתלמידי התמימים
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למעלה:

מכתב כ"ק 
אדמו"ר 
מהוריי"צ 
לאנ"ש 
בקנדה 
על מינוי 
סב החתן 
לאחראי 
על אסיפת 
דמי 
'מעמד' 
עבור בית 
רבינו

למטה: 
מכתב 
הרבי 
לסבתו של 
החתן על 
עבודתה 
בחינוך
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ישראל וחי' מושקא גערליצקי

אגרות הרבי לסב החתן, על בקשות ברכה שעברו דרכו, וכן אודות ישיבות תות"ל בקנדה
באגרת למעלה הוסיף הרבי בכתי"ק: תי' . . בטח ובאגרת למטה הוסיף בכתי"ק: ולא
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מכתב הרבי לסב החתן לקראת 
האפשערעניש של אבי החתן

הרבי הוסיף בכתי"ק את המילה יום

מכתב הרבי לאבי החתן לקראת 
יום הולדתו ה-12
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מכתב הרבי לאבי החתן 
לקראת הבר מצווה

הגהות בכתי"ק 
הרבי על 

היחידות של 
אבי החתן 
בקשר עם 

הכינוס של כולל 
'תפארת לוי 

יצחק'  ו'חכמות 
נשים'.

הרבי הוסיף את 
המילים:

שלישי שהוכפל 
בו כי טוב

זיי

פון דעם כינוס

מכתב הרבי להורי החתן לקראת 
החתונה



יום שלישי כ"א סיון ה'תשפ"א

12

‡‚רו˙ ˜ו„˘ ל‡בי ז˜נ‰ ‰כל‰

מכתב הרבי לאבי זקנה 
של הכלה - אודות מצבו 
הבריאותו

מכתב הרבי לאבי זקנה 
של הכלה - ברכה 
לרעייתו להריון ולידה 
קלה ובזמנה

הרבי הוסיף בכתי"ק את 
המילה יודע
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למעלה מימין: 
מכתב הרבי לאבי זקנה של הכלה - 
להולדת הבן

הרבי הוסיף לפני חתימתו: ולבשו"ט

למעלה משמאל: 
מכתב הרבי לאבי זקנה של הכלה - 
לבר מצווה של סב הכלה

למטה:
מכתב הרבי לאבי זקנה של הכלה - 
אודות בריאותו, מצב החינוך בעירו, 
וכן הצורך להוסיף שיעור בפנימיות 
התורה, עם לימוד הוראה ממקצועו 
בכימיה

במכתב הוסיף הרבי כמה מילים 
בכתי"ק:

לו כל . .

כי באמת שייכת . .

שעל כל  . .

רואים . .
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למעלה מימין: 
מכתב הרבי לאבי זקנה של הכלה - 
אודות פעילותו הציבורית

למעלה משמאל: 
מכתב הרבי לאבי זקנה של הכלה - 
ברכות לשנה החדשה

והוסיף הרבי בכתי"ק לפני חתימתו 
הק':

בכבוד ו.. 

למטה:
מכתב הרבי לאבי זקנה של הכלה - בו 
הוסיף בכתי"ק לפני חתימתו הק':
לבריאות ולבשו"ט
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‡‚רו˙ ˜ו„˘ לסב ‰כל‰

מכתב הרבי לסב הכלה 
- ברכות לשנה החדשה

מכתב הרבי לסב הכלה 
- "ילמדוהו בעיון המתאים"

מכתב הרבי לסב הכלה 
- ברכות לשנה החדשה

מכתב הרבי לסב הכלה
- ברכות לשנה החדשה
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מכתב הרבי לסב הכלה - תודה על ברכותיו ליום 
הולדת הרבי, וברכות לחג הפסח

מכתב הרבי לסב הכלה - 
על קישורי התנאים עם רעייתו, הסבתא של הכלה

מכתב הרבי לזקני הכלה - 
בשפה האנגלית

מכתב הרבי לסב הכלה 
- ברכה לרעייתו להריון ולידה קלה
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מכתב הרבי לסב הכלה - כללי פרטי, 
עם הוספה בכתי"ק לפני החתימה "לבשו"ט"

מכתב הרבי לסב הכלה 
- ברכה לרעייתו להריון ולידה קלה

מכתב הרבי לסב הכלה - כללי פרטי, 
עם הוספה בכתי"ק: "והפ"נ שיקראו על הציון"
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מכתב הרבי לסב הכלה 
- עם ברכה להולדת הבת

מכתב הרבי לסב הכלה - לקראת האפשערעניש, עם תוספת 
תואר בכתי"ק עוסק בצ"צ כו'

סב הכלה מספר, כי מכתב זה הגיע באיחור של ששה חודשים, 
אך בדיוק שבוע אחר–כך הבן שמעון היה זקוק לטיפול רפואי, 

והמכתב התקבל כברכה מיוחדת עבורו בדיוק בזמן.
כמו כן, באותה תקופה התעסק סב הכלה במבצעים, וכנראה 
שזו הסיבה שהרבי שינה והוסיף בתוארו 'עוסק בצרכי ציבור' 

מכתב הרבי לסב הכלה 
- כללי פרטי, עם תוספת ברכה להולדת הבן

מכתב הרבי לזקני הכלה
- מכתב כללי–פרטי לקראת חג הפורים

עם תוספת בכתי"ק: וזוגתו תי'
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מכתב הרבי לסב הכלה 
- עם ברכה להולדת הבת

מכתב הרבי לסב הכלה 
- לקראת האפשערעניש של אבי הכלה. 

עם תוספת תואר בכתי"ק עוסק בצ"צ כו'

הרבי הוסיף תשואות חן על הערה בנוגע לעשרת המבצעים

מכתב הרבי לזקני הכלה
עם תוספת תואר בכתי"ק עוסק בצ"צ כו' . . וזוגתו תי'

מכתב הרבי לסב הכלה 
- להולדת הבן
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הערת סב הכלה, שהרבי הודה עליה ב'תשואות חן' - על כך שכל המבצעים נרמזים בסדרה ויצא
כידוע הרבי נשי"ד השיק מספר מבצעים 
במשך השנים מתחיל עם מבצע תפילין 

בתשכ"ז (1967).

מזמן לזמן הוסיף עוד מבצע ועוד מבצע 
עד שבסוף הלמד'ס בערך היו י' מבצעים 

דהיינו:

1.מבצע אהבת ישראל

2. מבצע חינוך

3. מבצע תורה

4. מבצע תפילין

5. מבצע מזוזה

6. מבצע צדקה

7. מבצע בית מלא ספרים

במיוחד  לנשים  ששייכות  מצוות  ושלש 
דהיינו:

8. מבצע נש"ק - נרות שבת קודש

9. מבצע כשרות האכילה ושתייה

10. מבצע טהרת המשפחה

עוה"פ  ועידד  הזכיר  הרבי  השנים  באלו 
למבצעים  בנוגע  בהתוועדויות  ועוה"פ 

אלו.

לנאום  הוזמנתי  תשל"ט  ויצא  פ'  בשבוע 
ליובאוויץ  בבית  ברכות  שבע  בסעודת 
נפל  לנאום   מה  על  שלי  ההכנות  ובתוך 
מבצעים  הי'  שכל  פתאום  רעיון  לי 
מרומזים או אפילו מפורשים בפ' השבוע 

כנ"ל.

אמנו  כשרחל  ישראל:  אהבת  מבצע    .1
שלא  כדי  לאה  לאחותה  הסימנים  נתנה 
תתבייש אם יעקב אבינו הי' מכיר שזאת 
כבר  זאת  מהחדר  אותה  ויגרש  רחל  לא 
אבל  ישראל  אהבת  של  גבוה  מדריגה 
כ"כ  זה  את  מעריכים  לא  שטחי  באופן 
עם  התחתנה  היא  גם  שבוע  ואחרי  היות 
יעקב. אבל כשלוקחים בחשבון שבוודאי 
כולה  התורה  כל  קיימו  שהאבות  ידעה 
לא  שהיא  חשבה  ולכן  ניתנה  שלא  עד 

מפני  ועד  לעולם  יעקב  עם  תתחתן 
ולכן  אחיות.  שתי  עם  להתחתן  שאסור 
נתנה  לדעתה  ללאה,  הסימנים  כשנתנה 
ואין  ועד!  לעולם   - ג"כ  שלה  החתן  לה 

אהבת ישראל גדול מזה.

נפלאה  שיחה  (כולל  במפרשים  דיון  יש 
מכ"ק אדמו"ר)  למה יעקב התיר לעצמו 
בוודאי  אבל  אחיות  שתי  עם  להתחתן 

שרחל לא ידעה מההיתר הזה. 

2. מבצע חינוך

שיעקב  שמדגיש  מרבי  שיחה  ישנה 
אבינו סלל הדרך איך לחנך ילדים במצב 

של גלות דווקא כשהי' בחרן.

3. מבצע תורה

שנה  יד  תורה  למד  שיעקב  כידוע 
בישיבת עבר (שם כבר מת) קודם שברח 

לחרן (רש"י)

4. מבצע תפילין

עם  העסק  שכל  מגלה  שהזהר  ידוע 
למטה  להמשיך  כדי  הי'  והצאן  המקלות 

ענין מצות תפילין

5. מבצע מזוזה

מרומז במילים בהתחלת הפרשה: אין זה 
כי אם בית אלוקים וזה שער השמים (על 

מזוזות ביתך ובשעריך.)

6. מבצע צדקה

בתחילת הפרשה: כל אשר תתן לי עשר 
אעשרנו לך

7. בית מלא ספרים.

עוה"פ "ויקרא...בית  בית  בהזכרת  מרומז 
קל...

8.9.10 מבצעים

קודש,  שבת  נרות  לנשים.  מבצעים 
כשרות האכו"ש טהרת המשפחה.

מספרת  יג:  דף  מגילה  במסכתא  הגמרא 
אמנו  ורחל  אבינו  יעקב  בין  השיחה 
הבאר.  אצל  הראשונה  בפעם  כשפגשו 

להתחתן  שרוצה  אמר  שיעקב  אחרי 
גדולה  יותר  אחות  לה  שיש  אמרה  אתה 
ממנה ולבן לא יתן לרחל להתחתן קודם 
אחותה. הסבירה שיעקב לא יוכל לרמות 
הגמ'  אבל  סימנים'.  לה  'מסר  ולכן  אבי'  

לא מפרט מה היו הסימנים!

ויהי  כט:כה)  (בראשית  הפסוק  על  אבל 
זקנים  הדעת  או'  לאה  היא  והנה  בבקר 
על אתר 'שכל הלילה היתה עושה עצמה 
שמסרה  סימנים  השלשה  מתוך  כרחל 
 - לכשרות  השייך   ) וחלה  נדה   - לה 
הכותב)  והדלקת הנר כמו שמסרן יעקב 

לרחל.

זעהר  זיך  געקאכט  האט  והרבי  היות 
החלטתי  המבצעים  בעשרת  שטארק 
שכתבתי  במכתב  הווארט  את  להוסיף 
לו על ענינים אחרים. מה נועם הי' לקבל 
מכתב ממנו בחעריך ה' כסלו תשל"ט בו 

הוסיף בסוף:

נ.ב.

ת"ח על ההערה היפה ברמיזת כל עשר 
בהפצתם  יצליח  כן  ויצא.  בפ'  המבצעים 

כפשוטה מתוך שמחה.

כמדומני  מעניינת  נקודה  עוד  תפסתי  זמן  אחרי 
אחרי השיחה המפורסמת על הרש"י על הפסוק 
בראשית כז:סז ויבאה יצחק האהלה שרה אמו...

ששרה  זמן  אמו...שכל  שרה  היא  ...והרי  ורש"י 
מצויה  וברכה  לע"ש  מע"ש  דלוק  נר  הי'  קיימת 
בעיסה (חלה - כשרות - הכותב) וענן קשור על 
פסקו  ומשמתה  הכותב)   - לטה"מ  (רמז  האוהל 

וכשבאת רבקה חזרו.
כל  להן  הי'  האמהות  שכל  פלא  דבר  יוצא  וא"כ 
על  האמהות  שביססו  ז.א.  אלו!  מצוות  השלשה 
סמך מעשה אבות סימן לבנים שבכל בית יהודי 
חלה  אלו  מצוות  ג'  על  אחראית  שהאשה  צ"ל 

נדה והדלקת הנר.
ולהוסיף שזה עולה על הדעת שכשרבקה שלחה 
הגידה  בוודאי  היא  אשה  לו  למצוא  לחרן  יעקב 
אשה  של  האחריות  פרטי  לכלתו  למסור  לו 
יהודית ולכן אחרי שהסכימה רחל להתחתן עם 
ג"כ  מזה  ויוצא  סימנים!  הג'  לה  מסר  מיד  יעקב 
שרק ע"י הרמאות של לבן קבלה לאה הסימנים 
שי"ל שמלמעלה סבבו כל העסק כדי שגם  לאה 

תקבל הג' סימנים. 
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מענו˙ ˜ו„˘ מ˘נו˙ ‰מ"מים 
(חל˜ם ל‡בי ‰ח˙ן)

מענה לאבי החתן על כו"כ הצעות שהיו לו 
כשגמר ללמוד בכולל חורף תשמ"ג:

כמובן, השאלה דהסתדרות 
צ"ל אודות ענינים שמשער 

שהוא מסוגל למלאותם - ואיך זה 
אפשר שאיש א' יהי' מסוגל לכהנ"ל ?

(שונים מן הקצה אל הקצה) (1)

א"כ אינו ענין בשבילו (2)

מה זה בפועל ? (3)

יתבונן בהנ"ל (לבד (2) ) או
גם בעוד אפשריות למה מסוגל 

ומה מעשי - ואזי מקום לשאלה 
להחזיר המצו"ב (4)

Y

מענה לאם החתן והבת הגדולה שיחיו, לפני 
נסיעתם לארץ הקודש - סיון תשמ"ג:

הסכמה וברכה

לצדקה שם

אזכיר עה"צ

Y

מענה לאחד ממונטריאל בד' אדר שני 
ה'תשד"מ:

ילמוד ס' חוה"ל [חובת הלבבות] ש'[ער] 
הבטחון, ועוד. וג"ז טוב ונכון יַלמדו לאחרים 

(הס' מועתק לאנגלית)

Y

מענה מתחילת שנות המ"מים, לאחד שעבר 
ניתוח קטרקט, וביקש ברכה:

כעצת רופא ידיד

בכלל טיפול הנ"ל רגיל ומצליח וכו'

בטח הסוכר – בסדר

Y

בכ"ו סיון תשד"מ הכניס אבי החתן מכתב 
לרבי, עם בקשת ברכה לערב גיוס כספים 

ל'תפארת זקנים – לוי יצחק'. יומיים אחר-
כך, לפני שנסע הרבי לאוהל, הוציא את 

המענה הבא:

הבפו"מ [הבפועל ממש] ? אזכיר עצה"צ

כאשר הרבי חזר מהאוהל, הוכנס דו"ח 
מהתורמים.

ביום ראשון, א' תמוז בדר"ח, השיב הרבי:

נת' ות"ח פנ"נ אזכיר עה"צ.

יומיים אחר-כך, ביום שלישי ג' תמוז, אחרי 
שיעור רמב"ם כאשר לקח 4 משתתפים 

בטרמפ, גוי ירה על המכונית, ובניסי ניסים 
לא היו נפגעים. אבי החתן כתב מכתב ארוך 

לרבי, עם תודה על הנס שאירע לו, וקישר 
זאת למענה הרבי שהוסיף את המילה 'פנ"נ' 

למרות שלא שלח פ"נ באופן רשמי, ואף 
קישר זאת עם הגמרא במסכת ברכות, על 
הרואה שם עם נו"ן כפולה בחלומו, שניסי 
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ניסים נעשו לו. על כך ענה הרבי ב[ה'] תמוז 
תשד"מ:

ההיו בה ספרי ק' וצדקה פושקע? אזכיר עה"צ.

Y

לקראת חנוכה תשמ"ו, הכניס אבי החתן 
לרבי את תוכנית הכינוס של 'תפארת זקנים', 

כרגיל בכל שנה, וקיבל מענה בזה הלשון: 
כדאי  להצטרף יחד  כל הקבוצות  הבאות 

ויתדברו ביניהם באם דרוש בתיווך  רבני אנ"ש 
שי' אזכיר עה"צ

הכוונה הייתה לחבר את הכינוס של 'תפארת 
זקנים' עם ראלי צבאות ה' של הילדים. בלילה 
שלפני הכינוס, לאחר שמארגני כינוס הילדים 
אמרו שלא יהי' מקום לשני הכינוסים ביחד – 
פנו לשלושה מרבני אנ"ש, והם הציעו פשרה, 

שחלק מהילדים (הקטנים) יהיו בעזרת 
נשים. כאשר הכניסו את התוכנית לרבי, היה 

המענה:

לשאול הרבנים

בטח יסבירו לי פסק הנ"ל מה לדעתם תהי' 
הנהגת הקטנים והקטנות בעזרת נשים.

לבסוף, כולם היו יחד ב-770 למטה, בבחינת 
'עומדים צפופים ומשתחווים רווחים', והייתה 
שיחה מיוחדת מהרבי, שהתייחס לאיחוד בין 

הזקנים והילדים.

לשנה הבאה, לקראת חנוכה תשמ"ז, שאל 
את הרבי האם לעשות את שני הכינוסים יחד 

כמלפני שנה, או שני כינוסים נפרדים.

הרבי סימן עיגול סביב המילים 'כלפני שנה' 
והוסיף: קדימה. אזכיר עה"צ.

*

על בקשת ברכה לכינוס של חנוכה תש"נ 
לתפארת זקנים – לוי יצחק, ענה הרבי:

ותהא בהצלחה רבה והזמ"ג, אזכיר עה"צ.

Y

כנראה על המודעה ממבצע פורים תשמ"ו:

נת' ות"ח והזמ"ג אזכיר על הציון

Y

מענה לאחד מאנ"ש שעבר ניתוח בט"ו תמוז 
תשמ"ח:

הסכמה וברכה. ועל המילים ט"ו תמוז כתב 
הרבי: קיימא סיהרא דתמוז באשלמותא.

Y

שנות המ"מים:

שאלה: יש חשש לגידול בעיניים, והרופאים 
רוצים לנתח.

מענה:  כדעה אחידה דשני רופאים מומחים. 
דיוק בהנחת תפילין (בדוקות) אזכיר עה"צ.

Y

על מכתב דו"ח מעש"ק אחו"ק ט' אייר:

נת' ות"ח ויה"ר שתהא פעולה נמשכת 
ובהוספה

אזכיר עה"צ





לזכו˙ 
‰ח˙ן ‰˙' ‰רב י˘ר‡ל  ˘י'

ו‰כל‰ ‰מ‰ולל‰ מ' וחי' מו˘˜‡ ˘˙חי'
‚ערליˆ˜י

נ„פס על י„י ‰ורי‰ם
‰רב מנחם נחום ו‡ס˙ר מלכ‰ ˘יחיו 

‚ערליˆ˜י
‰רב ‚„לי' חנוך ול‡‰ ברכ‰ ˘יחיו 

פוט‡˘

עטר˙ ז˜נים בני בנים
‰רב מ˘‰ ‡לי' וחנ‰ עט˜‡ ז"ל ‚ערליˆ˜י

‰רב מר„כי ˆבי ז"ל ו˙לחט"‡ מרים רב˜‰ ˙חי' ‚רינול„
‰רב ‡פרים זלמן וטויב‰ ˘יחיו פוט‡˘

ıרב ניסן מ‡יר ו„בור‰ טובי ˘יחיו זייעט‰

Y
נישואין דכל אחד ואחת מישראל (גם איש פרטי) 

הוא ענין הקשור עם הנישואין דכנסת ישראל והקב"ה בימות המשיח 
שלכן מסיימים וחותמים השבע ברכות דנישואין בענין הגאולה 

"מהרה כו‘ ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים וגו'"
(משיחות ש"פ תצא, י"ד אלול ה‘תנש"א - מוגה)


