
מזכר˙ מפדיון הבן ˘ל

חמ˘ה ע˘ר ב˘בט, ˙˘פ"ב



בעזרה"י

 

לזכרון טוב, מסעודת פדיון הבן של בנינו בכורינו לוי יצחק שי', הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחתינו,

מקרוב ומרחוק – מיוסד על ההנהגה בעת שמחת הנישואין של כ"ק אדמו"ר – בתשורה המוסגרת בזה.

 

התשורה כוללת:

1)סדר פדיון הבן – ע"פ מנהג חב"ד.

2)הגהה מכ"ק אדמו"ר על שיחה באנגלית.

3)אגרת מכ"ק אדמו"ר לא' מאנ"ש בלונדון, בנוגע לפעולותיו.

4)מכתב מסבי הרה"ח הרה"ת ר' נחמן ז"ל סודאק, עם כתי"ק של כ"ק אדמו"ר בצדדים.

 

ויהי רצון שיקוים מה שכתוב ובכורך ישראל גאלת, הגאולה של בני בכורי ישראל, ע"י משיח צדקינו תיקף ומיד

ממש.

 

מנחם מענדל ומרים סודאק

ר"ה לאילנות ט"ו בשבט, ה'תשפ"ב

שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר זי"ע

לונדון, אנגלי' 
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סדר פדיון הבן
ע"פ נוסח חב"ד



אגרות וכתי"ק
מכ"˜ אדמו"ר מליובאווט˘

Each of us being a "king", a person of influence on the behavior of a
considerable large group of, men women, and children"

The Rebbe's edits on a Sicha to be printed in English
הגהו˙ כ"˜ אדמו"ר באנגלי˙ על ˘יחה ˘נדפס בעי˙ון



B"h, 25 Teves 5720

Brooklyn, New

York

To Rabbi ........

Greetings and blessings!

After a long delay I have received your letter from motzoei

shabbos,

And lucky are those who merited to take part in the expetional

work at Beis Lubavitch, and I sure that there will add much

more, whether regarding to teaching children, and also to

assist and strengthen the other departpents of Beis Lubavitch

through fundraisng etc.

And to influence all of anash in London, that they should also

do this with a dedication, and there is nothing that can stand

in the way of will, if you relly wish.

At an auspicius time i will mention all the names that he

mentions in his letter, at the holy resting place of  the

Friediker rebbe of belessed memory, for all their needs.

And in regarsds to the update regarding your wife,

Hashem should help that it should be a coplete and easy

[regnancy, and she should give birth to healthy children.

With blessings for good news for all that was mentioned

The rebbe's signature

A letter from the Rebbe to a member of anash in Stamford Hill
regarding his work in Lubavitch House.

לפנינו מכ˙ב ˘נדפס פה בפרסום רא˘ון, לא' מאנ"˘ ˘עס˜ במוסדו˙ בי˙
ליובאוויט˘, סטאמפורד היל.

Free translation





Answer the writer (Rabbi Sudak) and also (circles Rabbi Lew's name)
that its a good idea

Here is a letter from my Rabbi Nachman Sudak OBM (Levi's great grandfather), in which
he asks the Rebbe if Rabbi Shmuel Lew would be a good candidate.

To which the Rebbe responded:

And therfore you shouldn't do it this year, at least
Regarding a specific project that entailed a huge costs 

לענות להכותב

(הרב נחמן סודאק ז"ל)

וגם 

(הרבי סימן במילים שמואל שי' לו)

(סימן על המילה מענה וכ')

שההצעה נכונה

(סימן על המילים קשור עם כספים גדולים) 

ועוד ובמילא אין לעשות זה בשנה זו עכ"פ

 

לפנינו מכ˙ב מסבי הרה"ח הרה"˙ נחמן ז"ל סודא˜, לכ"˜
אדמו"ר בנוגע מי יהי' אחראי על מחל˜˙ גראמער לבנו˙,

ובנוגע ע"כ ענינים.

Free translation



הרב ר' נחום בער בן מלכה

נדפס לזכו˙ ולרפואה ˘לימה

˘יהי' לו רפואה ˘לימה ו˜רובה בכל רמ"ח איבריו
ו˘ס"ה גידיו, ו˘י˜ום ויחזור ל˘ליחו˙ו ˙יכף ומיד

˘לוחי כ"˜ אדמו"ר למדינ˙ בראנדנברג, גרמני'

ולזכו˙ כל בני בי˙ו ˘יחיו

הרב ר' ˘לום דובער ˘י' סודא˜

ולזכו˙

˘יהי' להם הרבה הˆלחה ב˘ליחו˙ם, ו˘יגרמו נח"ר
לכ"˜ אדמו"ר

˘לוחי כ"˜ אדמו"ר לסטאמפארד היל, לונדון

ולזכו˙ כל בני בי˙ו ˘יחיו


