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ענין עקרי
" ישנו ענין נוסף בהתוועדות זו -
ולא רק ענין נוסף ,אלא ענין עקרי,
שכן  ,מצד פרשת השבוע עצמה ,
הרי לא בכל שבת מתקיימת
התוועדות  -בקשר עם ה " יאר -
צייט" (דהרב ישראל ארי' ליב ,אחיו
של  -יבדח"ט  -כ"ק אדמו"ר
שליט"א).
ואף שזהו ענין פרטי ,מ"מ ,מכיון
שכבר נתפרסם הדבר כו '  -יש
ללמוד הוראה ב עב וד ת האדם
לקונו"...
(משיחת ש"פ אחו"ק תשמ"ה)



לזכות
החיל בצבאות ה‘
מנחם מענדל שי‘
לרגל יום הולדתו שיגדל
להיות חסיד ירא שמים
ולמדן

נדפס ע“י הוריו
הרה“ת בן-ציון וזוגתו שיחיו
שם-טוב
לזכות
השלוחה

סאשא בת בלומא תחי‘
לרפו“ש וקרובה
הקשר בין הילולא דרשב“י
לזה שתלמידי רע“ק פסקו
למות
ראה לקו“ש חלק כ“ב

פרד"ס
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פרסום ראשון

:זאת היא כתובתי
16.2.50

This is my address:
Gurari c/o Mr. Paz
43 Belsize Park, Swiss Cottage,
London N.W.3
My Beloved Mother;
Firstly, I wish to express to you my consolation after the Histalkus of
the Rebbe z”l. I was terribly shocked upon hearing the news - two days
before my departure from the [Holy] Land; and especially considering
the fact that Pinye Althois and other members of Anash who had recently
returned from America notified us that his health had not deteriorated
lately. My heart grows heavy when I imagine how Musya and Mendel
[the Rebbe and Rebbetzin], who were so closely connected to him, are
feeling now…

05.2.61

Gurari c/o Mr. Paz
43 Belsize Park, Swiss Cottage,
London N.W.3
,אמא אהובתי
 אני רוצה להביע,ראשית
 נדהם הייתי.לך את תנחומי להסתלקות כ"ק אדמו"ר ז"ל
 ובעיקר. יומיים לפני שנסעתי מהארץ- כשנודעתי מזה
אחרי שפיניא אלטהויז ועוד מאנ"ש שבאו מאמריקה
 לבי.מסרו שמצב בריאותו לא הורע בזמן האחרון
,כבד עלי כשאני מתאר לי איך שמוסיא ומנדיל
. מרגישים עתה,שהיו כ"כ קשורים אליו
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