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יתברך" להשם והודיה שבח ונתתי "שמחתי
רבי הגאון מאת קודש מנדלזוןמכתב קוממיותבנימין אב"ד זצ"ל

זי"ע מגור אמת" "אמרי בעל הרה"ק בצל הסתופף אשר
זי"ע מגור ישראל" ה"בית בעל הרה"ק אצל מהמקורבים גור חסידי מגדולי והיה

מטפחת עם תלך הכלה כאשר לשמוח יש אשר השמחה בענין

תשל"א שלח פר' לה' אור
להם: להגיד ותוכל דברים, בהרבה ממני מושפעים והם אותי, מכירים הבחור משפחת הנה

נ"י בני עם זידיטשוב בעלז משפחת עם השידוך קדושי1כשעשיתי עם ההתקשרות עצם מלבד ,
זי"ע, יתברךעליון להשם והודיה שבח ונתתי שהלכושמחתי כמו תלך תחי' בפוליןשכלתי

שנה מאה .2לפני
לו, אספר פה, יהיה הבחור שלוישמחואם שידוך לו .לכתחילהשהציעו

שידוכים שעשו ושמחו הדיעבד, הילוך הלכו שנשיהם זי"ע אמיתיים מגאונים לי ידוע
הידוע צאנז בנוסח לילך והסכימה צאנז, חדר עם בתם .3עבור

מכתבי, ממשפחתו להבחור כשיראה בביתם,...ואקוה קדושה להרחבת יסכימו ואםבטח
טוב. בכי יגמר הדבר יצא מה'

בכטו"ס המברך ידידך
דפה רב מנדלזון בנימין

במערכת. נמצא המכתב של היד כתב צילום
הרבים. לתועלת המכתב לפרסם מיוחדת רשות קיבלנו המכתב מקבל משפחת עם אישית בשיחה

נ"י.1. בני עם זידיטשוב בעלז משפחת עם השידוך יבלחט"אכשעשיתי - בנו את השיא זצ"ל מנדלזון בנימין רבי הגה"צ
ר' הרה"ק בת ע"ה, חיה בילא מרת הצדקנית הרבנית עם קוממיות, אב"ד שליט"א מנדלזון מנדל מנחם רבי הגה"צ -
הצדקנית הרבנית חבר אשת אמה עם גדלה אשר זי"ע, מזידיטשוב צבי" "עטרת בעל הרה"ק נכד זי"ע, פאלאק מאיר יוסף
מופלאה במסירות לביתו שנכנסה מאז וחינכה זי"ע, מבעלזא ה' קדוש אהרן הרה"ק ישראל של רבן אצל תחי' חנה מרת

זי"ע. בעלזא לבית הקדושים אבותיו בדרך
שמים ביראת שו"ע שלומד מי "כל זי"ע: מבעלזא מהרי"ד הרה"ק שאמר מה "בעלזא" מערכת ש"ז בעמוד וראה

וכו' נכרית לפאה עצמן שערות בין חילוק שאין היטב בזהרואה ביתו בני על היטב לעיין איש כל צריך כן עכלה"ק.על "
- הנ"ל מקוממיות הרבנית של אחיה עבור שידוך שחיפש זי"ע מבעלזא מהר"א הרה"ק מדברי הובא שי"ז ובעמוד
שום בלא מטפחת עם רק שתלך ודרש - זצ"ל - תקוה פתח - מבערגסאז פאלאק אברהם רבי הרה"צ אדמו"ר כ"ק ה"ה

זה. על מאד שיבחה כחפצו השידוך את מצא וכאשר כלל, שפיצל או פריזעט של הוספה
שנה.2. מאה לפני בפולין שהלכו מגורכמו מנחם פני בעל אדמו"ר כ"ק שסיפר מה שע"ג עמוד "גור" במערכת ראה

מגור אמת" "אמרי בעל הרה"ק אשת גם וכן מטפחת, עם רק הלכה זי"ע מגור אמת" ה"שפת בעל הרה"ק שאשת זי"ע
מטפחת. עם רק הלכה זי"ע שמחה" וה"לב ישראל" ה"בית בעל האדמורי"ם מרן כ"ק של אמם בזיוו"ר, זי"ע

הידוע.3. צאנז בנוסח בשו"תלילך זי"ע מצאנז חיים" "דברי בעל הרה"ק שכתב מה תקפ"ה עמוד "צאנז" במערכת ראה
באריכות שם וראה אסור. לשיער דומה שיהיה המצח על וכדומה משי חתיכת לתת שאפילו נ"ט) סי' יו"ד (ח"ב חיים דברי

כלל. ושפיצל פריזעט של תוספת שום בלא במטפחת ללכת מאד שנזהרו בדרכו ההולכים וכל ותלמידיו בניו מדברי


