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  פתח דברפתח דבר

 ג.“תמוז תשע‘ אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו, בנישואי צאצאינו למז"ט ביום הרביעי, ד

התודה והברכה מובעת בזה לבני המשפחה, ידידינו ומכירנו שיחיו, אשר הואילו לשמוח אתנו יחדיו ביום שמחת לבבנו,  

 ולברך צאצאינו בברכת מזל טוב, מזל טוב, וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

מיוסד על הנהגת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בחתונת כ"ק אדמו"ר זי"ע עם הרבנית   -בשמחה וטוב לבב נתכבד להגיש 

לפני כל הנוטלים חלק בשמחתנו, תשורה מיוחדת זו, הכוללת ליקוט מכתבים  -הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה ז"ל 

 רובם ככולם בפרסום ראשון.—ע לכמה מזקניו החתן והכלה“ר זי“ק אדמו“צ וכ“ר מהוריי“ק אדמו“ומענות מכ

 גארדאן, ותודתינו נתונה להם.‘ כל הנ"ל נלקט ונערך על ידי הת' יוסף דוד שי' שטראקס, והת' מנחם מענדל שי

ל הטוב, הוא יתברך, יברך את המשתתפים בשמחתנו, ואנשי ביתם יחיו, בתוך כלל אחב"י יחיו בברכות מאליפות -הא

מנפש ועד בשר. ויהי רצון מהשי"ת שבקרוב נזכה לקיום היעוד "מהרה ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון 

 וקול שמחה, קול חתן וקול כלה", בגאולה האמיתית והשלימה וכ"ק אדמו"ר זי"ע בראשינו!
 

 מוקיריהם ומכבדיהם

 הר' יוסף יצחק ומינא גארדאן

 הר' יונתן פאליק וסימא שטראקס

 ברוקלין, נ.י.
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שלום דובער ומרים גארדאן לרגל יום חתונתם.‘ ח ר“צ לזקניו של החתן הרה“ר מהוריי“ק אדמו“מכתב מכ  

1 

 

ץ “ר מהוריי“ק אדמו“מכתב כ  
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ע הוריו של הכלה ר יונתן פאליק וסימא שטראקס לרגל יום חתונתם.“ר זי“ק אדמו“מכתב מכ  
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ע “ר זי“ק אדמו“מכתב כ  
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ע “ר זי“ק אדמו“מכתב כ  

ע  להוריי החתן לרגל הולדתו.“ר זי“ק אדמו“מכתב מכ  
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יוסף יצחק גארדאן.‘ ח שלום דובער גארדאן לרגל הולדת אבי החתן ר“מכתב להרה  
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ע“ר זי“ק אדמו“מכתב מכ  
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 אסיפת כספים

שטראקס אודות  פעולותיו  בבית ‘ עובדי‘  ח ר“ע  לזקנו  של הכלה   הרה“ר זי“ק אדמו“מכתב מכ

ש שם  להסתעסק באסיפת כספים לטובת בית ליובאוויטש. “ליובאוויטש  בלונדון  ושיעודד את שאר אנ

 בסוף המכתב  נזכר אודות  ההריון של  אב  הכלה.
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    מסבת שבתמסבת שבתמסבת שבתמסבת שבת

צ לזקנה של החתן מרת מרים גארדאן כמה שנים לפני חתונתה.“ר מהוריי“ק אדמו“מכתב מכ  
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    העיקר להשריש בלבותיהם יראת שמיםהעיקר להשריש בלבותיהם יראת שמיםהעיקר להשריש בלבותיהם יראת שמיםהעיקר להשריש בלבותיהם יראת שמים

ץ אודות התייסדות ישיבת אחי תמימים בנוארק נ.ד. “ר מהוריי“ק אדמו“מכתב מכ  
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ש באנגליתש באנגליתש באנגליתש באנגלית““““שיעורים עם גזע אנשיעורים עם גזע אנשיעורים עם גזע אנשיעורים עם גזע אנ     

שלום דובער גארדאן כמה חדשים לפני חתונתו.‘ ח ר“צ לזקניו של החתן הרה“ר מהוריי“ק אדמו“מכתב מכ  
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    דברים שנגד החוקדברים שנגד החוקדברים שנגד החוקדברים שנגד החוק

ה.“תש‘ץ משנת ה“ר מהוריי“ק אדמו“מכתב  מכ  
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ב חשוביםב חשוביםב חשוביםב חשובים““““מכתבים לבעהמכתבים לבעהמכתבים לבעהמכתבים לבעה     

שלום דובער גארדאן בקשר עם הקמת וועד של ‘ ח ר“צ לזקנו של החתן הרה“ר מהוריי“ק אדמו“מכתב מכ

ב חשובים למען טובת הישיבה.“בעה  
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פאראקול סקולספאראקול סקולספאראקול סקולספאראקול סקולס————חינוך הכשרחינוך הכשרחינוך הכשרחינוך הכשר     

שלום דובער גארדאן  לא לפחד שיחסור שום ‘ ח ר“צ לזקנו של החתן הרה“ר מהוריי“ק אדמו“מכתב מכ

שבו לומדים לימוד “ פארקול סקולס”ז שיתן בהישיבה רק חינוך על טהרת הקודש ולא באופן של “דבר עי

 הדת ביחד עם לימודי חול .
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דוקאדוקאדוקאדוקא————בימה באמצע הבית כנסתבימה באמצע הבית כנסתבימה באמצע הבית כנסתבימה באמצע הבית כנסת     

שלום דובער גארדאן באיחולים לבביים על ‘ ח ר“צ לזקנו של החתן הרה“ר מהוריי“ק אדמו“מכתב נדיר מכ

ס דוקא בין המתפללים, כפי שההקינו חכמי ישראל. בסוף המכתב ניתוסף “הבשורה שבנו הבימה בביכנ

ק.“וחתי“, בגשמיות וברוחניות“, ”בכל טוב”ק :  “כמה מילים בכתי  
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    מעמדמעמדמעמדמעמד
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ץ “ר מהוריי“ק אדמו“תשובת כ

ח יצחק “לזקנו של החתן הרה

קאסאווסקי על שילוח מעמד 

כשלמד בישיבת ליובאוויטש 

 בעיר שיקאגא.

ץ “ר מהוריי“ק אדמו“תשובת כ

‘ ח עובדי“לזקנו של הכלה הרה

שטראקס על שילוח מעמד  של 

 חמישים שקלים.
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ץ בקשר עם “ר מהוריי“ק אדמו“מכתב מכ

ח נחמן זאב “מצב הורי זקני הכלה הרה

שטראקס.‘ ומרים שי  

ץ שבו מאשר “ר מהוריי“ק אדמו“מכתב מכ

שטראקס ‘ ח עובדי“זקנו של הכלה הרה

שיסתדר במלאכת הזביחה בלונדון, וחתום 

ק.“בחתי  
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    לא לדרשא קאתינאלא לדרשא קאתינאלא לדרשא קאתינאלא לדרשא קאתינא

ולא לדרשא ”ר המילים: “ק אדמו“ע לזקנו של החתן. בסוף המכתב מוסיף כ“ר זי“ק אדמו“מכתב כללי מכ

‘“.  ופריסת שלום כל החבורה תחי”כ “ואח“,קאתינא  

16 

 



 תשורה משמחת נישואין של בינימין ליפמנן וחנה גארדאן

 

    עצות לפרנסהעצות לפרנסהעצות לפרנסהעצות לפרנסה

ק “ע לזקנו של הכלה בקשר עם סידור פרנסתו בלונדון. בסוף המכתב מוסיף כ“ר זי“ק אדמו“מכתב מכ

בשעה טובה ‘ ג תי“ומזל טוב לקישורי התנאים עם ב”ר כמה מילים בקשר לקישורי תנאים שלו: “אדמו

.“ומוצלחת   
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    נוגע לשם ליובאוויטשנוגע לשם ליובאוויטשנוגע לשם ליובאוויטשנוגע לשם ליובאוויטש

ח “ר מזרז אותו לפנות להרה“ק אדמו“ע לזקנו של בקשר קבלת שרות באירלנד. וכ“ר זי“ק אדמו“מכתב מכ

ב שייך “של  ליובאוויטש של אירופה, היות שקבלת השררה בתור שו“ לשכה“בנימין גארדעצקי, איש ה

 לשם ליובאווטש!
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    הפצת החסידותהפצת החסידותהפצת החסידותהפצת החסידות
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    קניית דירהקניית דירהקניית דירהקניית דירה
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    שינוי הזמן? מתקרבים לביאת משיח...שינוי הזמן? מתקרבים לביאת משיח...שינוי הזמן? מתקרבים לביאת משיח...שינוי הזמן? מתקרבים לביאת משיח...

ע לזקנו של הכלה בקשר עם קניית דירה בלונדון.  למרות שהוא מסופק אם לקנות “ר זי“ק אדמו“מכתב מכ

ז שיעמול בדרכי החסידות וכדומה יצליח בכל משאלות לבבו.“ר אותו שעי“ק אדמו“הבית סוף,  מעורר כ  
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    אין מקום לדאגות!אין מקום לדאגות!אין מקום לדאגות!אין מקום לדאגות!

ח יוסף יצחק גארדאן.“ע לאבי החתן הרה“ר זי“ק אדמו“למטה נמצא ציטוט של מענת כ  
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    הקמת עירובהקמת עירובהקמת עירובהקמת עירוב

ח יוסף יצחק גארדאן חלק של וועד שהתעסק בהקמת עירוב לאותו “מ היה אב החתן הרה“בשנת תש

יהודא לייב גארנער.‘ ר, ר“ק אדמו“י מזכיר כ“חלק של אוסטרליא. המענה ניתן בדיבור ונתבשר ע  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 מוקדש

לחיזוק התקשרות   

ע“ר זי“ק אדמו“לכ   

��������    

בנימין ליפמן והכלה מרת חנה ‘ ולזכות החתן ר

גארדאןשיחיו   

שיבנו בנין עדי עד מיוסד על יסודי התורה 

ר “ק אדמו“והחסידות ולנחת רוח לכ  


