תשורה
משמחת הנישואין של
יחיאל נתן ובתי' שיחיו

יום שני ,ט"ו מרחשון ה'תשפ"א

פתח דבר

אנו מודים להשי״ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו
הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן התמים יחיאל נתן
והכלה מרת בתי׳ שיחיו.
התודה והברכה בזה לכל מכרינו וידידינו שבאו מקרוב
ומרחוק להשתתף בשמחתנו ולברך את צאצאינו שיחיו
בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות
גם יחד.
על יסוד הנהגתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בחתונת
כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית זי"ע ,מוגשת תשורה זו,
הכוללת מכתבים מכ"ק אדמו"ר בפרסום ראשון:
א) לסב החתן הרה"ח ר' אורי בן שחר ע"ה.
ב) לסב החתן הרה"ח ר' יעקב שנור שיחי׳.
ג) לסב הכלה הרה"ח ר' חיים הלל אזימאוו ע"ה.
ד) מכתבים שונים.
ה) מכתב מהרה"ח ר' מרדכי דובינסקי שיחי׳ אל ידידו
סב החתן הרה"ח ר' אורי בן שחר ע"ה ,המתאר את ימי
חודש תשרי ה'תשי"ב במחיצת הרבי נשי"ד ,המתפרסם
כאן לראשונה.
הא-ל הטוב ,הוא יתברך ,יברך אתכם ואותנו ,בתוך כלל
אחינו בנ"י יחיו ,בברכות מאליפות מנפש ועד בשר,
ונזכה לקיום היעוד ״מהרה ישמע בערי יהודה ובחוצות
ירושלים קול ששון וקול שמחה״ ,בגאולה האמיתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש.
מוקיריהם ומכבדיהם
משפחות בן שחר  -אזימאוו
יום שני ט"ו מרחשון הי' תהא שנת פלאות אראנו
כפר חב"ד ב' ,ארץ הקודש
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סב החתן הרה"ח הרב אורי בן שחר ע"ה ,זכה להיות שותף לעבודת חב"ד בארה"ק
וזכה בין היתר להיות חבר בצאגו"ח וברשת אהלי"י ליובאוויטש מיום היווסדם,
ובמסגרת עבודתו זו הקים את ביה"ס חב"ד ביפו ושימש כמנהל הבי"ס עשרות
שנים,
בשנת תשי"ט נשלח בשליחות הרבי לפתוח בית ספר נוסף של רשת אהלי״י במושב
ברוש וניהל אותו עד שעמד על רגליו ,וחזר לנהל את בית ספר של הרשת ביפו.
על אחד מסיפורי הצלחה שלו סיפר הרבי בשמח"ת תשט"ז (נדפס בתורת מנחם
חלק ט"ו עמוד :)156
ולדוגמא – מאורע שאירע בארץ ישראל לפני שבועות אחדים:
געקאכט")
האט זיך
ָ
בידעי גודל הלהיטות של כ"ק מו"ח אדמו"ר ("אויף וויפל ער ָ
להוסיף יום ,שעה ורגע בלימוד התורה [וכידוע הסיפור ע"ד המלחמה שניהל כאן
שלא ישנו שעות הלימוד של לימודי קודש] – הוריתי במכתב לבית-ספר בארץ
ישראל ,שיתחילו את הלימודים משך זמן לפני התחלת הלימודים הרשמית ע"פ
פקודת המלוכה .וכן עשו.
כאשר נודע הדבר במשרד המתאים – הגיעו לאותו בית-ספר שבו התחילו את
גאנצן שטורעם" :היתכן שבה בשעה
"א ַ
הלימודים שבועיים לפני הזמן ,ועשו שם ַ
שיצאה פקודה להתחיל את שנת הלימודים ביום פלוני – הקדימו והתחילו ללמוד
תורת ה' שבועיים קודם לכן?!...
והוסיפו להתרות שהנהגה כזו – היפך הסדר של כל המדינה  -אינה יכולה להמשיך,
ואם ימשיכו להתנהג כך ,יפסיקו ליתן להם תמיכה כספית ,וינתקו את הקשרים
עמהם.
מה עשה מנהל בית-הספר – כפי שכותב לי במכתבו – לא נכנס עמהם לפלפולים
ע"פ דין (כיון שהי' לו עסק עם יהודי שאינו בקי בשולחן-ערוך) ,אלא השיב כך:
שמעו רבותי! קבלתי הוראה במכתב להתחיל הלימודים ביום שבו התחלתי ,ולכן
עשיתי כן .ובכן ,אם מתקבל הענין אצלכם – מה טוב ,ואם הענין איננו מתקבל –
יהי' ג"כ טוב ,אם ירצה השם!...
לאחרי מענה כזה – הנה בשעת מעשה הרעיש הלה באמרו אין לי דין ודברים עמך,
אבל מיד למחרת נעשה שינוי מן הקצה אל הקצה:
זה כשנתיים שבית-הספר לא מצליח לפעול בניית גדר ומבנים נוספים על חשבון
אותו משרד ,ולפתע – למחרת אותו מענה – באו אנשי המשרד ובנו את כל

ט"ו מרחשון תשפ"א

המבנים שסירבו לבנות במשך כשנתיים!
בדרך הטבע – אין למנהל בית-הספר שום הסברה על זה ,ובאמת אין על זה הסברה:
הוא התנהג היפך רצונם ,וכשהתרו בו שינתקו את הקשרים אתו ,השיב שקיבל
פקודה מכאן וקיים אותה ,אם מקבלים הם ,מה טוב ,ואם אינם מקבלים ,גם יהי'
טוב;
ומה עשו הם – באו למחרת ומילאו את כל דרישותיו שלא הצליח לפעול אצלם
במשך כשנתיים!...
והפלא הוא – שאף א' לא אמר תהלים בשביל ענין זה ,אף א' לא נתן פרוטה
בקופת-צדקה בשביל ענין זה;
אין כאן אלא הצלחה מופלגה שניתנה מלמעלה ,ובאה בפועל באמצעות יהודים
בעלי-בחירה ,שלכאורה לא צריך להיות אצלם נתינת מקום לענין כזה ,ואעפ"כ
נעשה באמצעותם קידוש השם ברבים.
כיצד נעשה כל זה? – כשאמרו שקיבלו פקודה מפלוני בן פלוני ,שמכתירים
אותו בתואר פלוני ,הרי ,אף שהלה שמדברים עמו אין לו שום הבנה בתואר זה,
מ"מ ,ה"ז פעל עליו עד כדי כך שמיד למחרת מילא את כל הדרישות שדרש מהם
במשך כשנתיים עד שכבר התעייף וכמעט התייאש מהם – שכל זה נעשה רק עי"ז
שהראה את תוקף התקשרותו – על יָ ִדי – אל כ"ק מו"ח אדמו"ר ,ובמילא ,נתבטל
הלה כלפי כ"ק מו"ח אדמו"ר – מבלי להכירו ,ע"ד מארז"ל "אע"ג דאיהו לא חזי
מזלי' חזי" ,והעמיד לרשותו את כל המבנים הדרושים ,שעל ידם יתוספו עוד כמה
ילדים ,וכמה פעמים ככה ,שילמדו תורת ה' ויקבלו חינוך הכשר.
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כ״ד מכתבים לסב החתן הרה״ח ר׳ אורי בן שחר

בכתי״ק :כ״ד[ ,מוהר״]א ,א[קרא]ה[ו] ,וקראתיו גם בהיכלו שלשם נכנסים ליחידות ולמסירת פ״נ.
וה„שיעור“ נפשיי שלו  -הם התלמידים אשר עוסק בהוראה להם ,כי עליו הם להביאם לחיי העוה״ב ,הם
ודורותיהם אחריהם ,ובטח ניתנו לו ג״כ כחות ,ואין הדבר תלוי אלא ברצונו .מה נשמע אצל אחיו שי׳ בוודאי
מחפש הזדמנויות לקרבו לתומ”צ ביר”ש .ע״ד קשוה״ת של אחותו תי׳ אזכיר ג״כ על הציון .ובזה אחתום
[באיחול כל טוב] והצלחה לקרב לב בנ״י לאביהם שבשמים

ט"ו מרחשון תשפ"א

בכתי״ק :לו
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בכתי״ק :התמים ,אורי ,שי׳ ,ב׳[ ,בברכ]ת ,חוגמח”ט ,ומבשרך  -היינו הוא עצמו אחיו אחיותיו  -אל
תתעלם .וענייך קודמין

ט"ו מרחשון תשפ"א

בכתי״ק :ב ,ג ,ד ,דולר ,ש[אפי׳]
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בכתי״ק :מ[ממונה] ,המחכה לבשורה טובה משידוך אחות ב״ג תי׳

בכתי״ק :בטח יודיע טובות מהערעור בדירה שלהם.

ט"ו מרחשון תשפ"א

בכתי״ק :זה עתה נתקבל המברק שלו .ות”ל.
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בכתי״ק :המכ׳ וב׳ הפ”נ נתקבלו ,.נהניתי מהתעסקותו בשדה החינוך איזה שעות ביום .והשי”ת יצליחו.

ט"ו מרחשון תשפ"א

בכתי״ק[ :ידוע]ה ,בגו”ר
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בכתי״ק :המחכה לבשו״ט

בכתי״ק[ :הור]נו ,שכותב
הרבי חותם בשם המזכיר :א .קווינט

ט"ו מרחשון תשפ"א

בכתי״ק :אקוה[ ,י]שווה ,בה [צ]ור[ך] ,שי׳
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בכתי״ק :ב[זכות][ ,הורא]ו[תי׳] [וברכ]ו[תי׳]

מכתב להולדת אב החתן ,בכתי״ק :ולבשו״ט מעבוה״ק ברשת

ט"ו מרחשון תשפ"א

בכתי״ק :ב[השפעה] ,הפ״נ נתקבל.
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בכתי״ק[ :שמצער]ת ,א[אלט געבאקענע זאך] (= שאפוי ממזמן) ,ת[פריע] ,וב[מילא][ ,חס]רון
[בש]נ[י] ,רשת
בשנת תשי״ח ,הרה״ח ר’ דוד ע״ה בראוומן שהיה יו״ר וועד כפר חב”ד הציע לרבי שהסבא ר’ אורי בן שחר
יהיה המנהל של מכללת בית רבקה ועל זה בא המענה של הרבי ,מצורף בזה המענה לר’ דוד בראוומן

ט"ו מרחשון תשפ"א

בכתי״ק :ש[עמהם]

בכתי״ק[ :רבות]י[נו][ ,נשיא]י[נו] ,ו[בברכ]ת הצלחה
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בכתי״ק[ :מעורר]ת[ ,כ״]ה ,כ[זו] ,טוב[ ,וא]ש[רי][ ,מופנ]ים

ט"ו מרחשון תשפ"א

בכתי״ק[ :ו]מ[ט]ובו
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בכתי״ק :הרשת[ ,דא]ח[וד][ ,להחזיק]ם [ולהגדיל]ם ,ו[להזהר][ ,בפעו]ל[ת]ם ,ולבשו״ט בכהנ״ל

ט"ו מרחשון תשפ"א

בכתי״ק :ו[גם] ה[התרחבות] ד[בי״ס]
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בכתי״ק :ש[יהי׳]
הרבי חותם בשם המזכיר :ש.מ .סימפסון

ט"ו מרחשון תשפ"א
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בכתי״ק :והפ״נ ,שיקראו עה״צ ,ולבשו״ט בעניני הרשת וצאגו״ח (ועד מתי ?!) וד”ל .והיד ה׳ תקצר
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ג’ מכתבים לסב החתן הרה”ח ר’ יעקב שנור שיחי’
שכיהן כמורה ברשת אהלי”י ליובאוויטש בעיר גנים

בכתי״ק( :ובטח …) ,בשם /מזכיר,
הרבי חותם בשם המזכיר :א .קווינט

ט"ו מרחשון תשפ"א

בכתי״ק :גם ,שהרי[ ,ו]נח״[ר] ,ב[טוב]תם[ ,טהר]ת ,ואהבתם[ ,ו]ה[הצלחת][ ,מתנהלי]ם
הרבי חותם בשם המזכיר :א .קווינט
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כתי״ק :י[משיך] ,במ״א ש[נוטל][ ,בה]תאם

ט"ו מרחשון תשפ"א

ב’ מכתבים לסב הכלה הרה״ח ר׳ חיים הלל אזימאוו,
שניהל את התלמוד תורה ‘חדר ליובאוויטש’ בפריז
במשך שלושים שנה

בכתי”ק :ו[מילה][ ,ה]וא ,שי׳[ ,פני]ם
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בכתי״ק :ות״ח על הדו״ח מהת״ת דרבים ,.בטח לומדים בכל הכתות הלכות הצריכות בחיי יום יום,.
ולהצלחה רבה בהפצת היהדות והמעינות

ט"ו מרחשון תשפ"א
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מכתב מהרבי לדודנו הרה״צ יחזקאל שרגא זצ״ל  -האדמו״ר
מסטרופקוב בקשר לנישואי אחותו ,סבתא החתן

בכתי״ק :בנש״ק ,אור
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כתי״ק[ :היוצאי]ם ,אופן
הרבי חותם בשם המזכיר :ש.מ .סימפסון

ט"ו מרחשון תשפ"א
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מכתב מהרה"ח ר' מרדכי דובינסקי שיחי׳
אל ידידו סב החתן הרה"ח ר' אורי בן שחר ע"ה,
המתאר את ימי חודש תשרי ה'תשי"ב
ב”ה מוצש״ק ט׳ כסלו תשי״ב ברוקלין
כבוד ידידי א .בן שחר
שלום וברכה אחרי בקשת סליחה ומחילה כנהוג ,על אי כתיבתי זמן כה רב ,ברצוני כעת לתקן את
המעוות ,ושוב בתקווה כי להבא יתוקן הדבר.
בטח קיבלתם ד״ש מפורטת מר״ש (שמערל ג .מת’’א) גורארי׳ושמעתם בשלום כ״ק אדמו״ר
שליט״א ואיך שעברו כאן הימים נוראים וחג הסוכות וימי שמח”ת בצל קורתו ,אך כדי למלאת את
הגיליון אכתוב גם אני מעט מזעיר.
בער״ה נסע כ״ק אדמו״ר שליט״א לאוהל וקרא שם המון פדיונות ,אך לא גמר את כולם כי כבר
הי׳ מאוחר ,אני זכיתי להתרחץ לכבוד יו״ט ,חטפתי משהו בפה (כי לא אוכלים לפני שנוסעים
לאוהל) ומהרתי ל ,770כ״ק הי׳ כבר בביהמ״ד והתכוננו לתפילת מנחה ,בליל ר״ה כמו בכל ש״ק
ויו״ט התפלל כ״ק יחד עם כל קהלאנ״ש והתמימים שבאו לכאן מכל קצוי ארה״ב וקנדה ,אך לא
היו כל ״גילויים״ ,למחרתו עלה כ״ק למפטיר ובכה מאוד ,אחרי מפטיר הכין א״ע לתקיעות ,סידר
את השופרות  -היו ג׳ שופרות ,א שופר עתיק טהור ,שמעתי שזה שופרו של הצ״צ  -בסדר מיוחד
ועטפם במטפחת אדומה של מו״ח כ״ק אדמו״ר והתחיל בבכי׳ גדולתלמנצח לבני קורח מזמור..
ובכה הרבה ואמר את הפסוקים וגם את הברכות והקריא -ביד קדשו -את סדר התקיעות ואח״כ
אמר את הפסוקים שאחרי התקיעות בניגון מיוחד ,ביום ב׳ דר״ה לאבכה הרבה ,כ״ק אחז את
הפדיונות אצלו בשעת התקיעות .לתשליך הלך כ״ק בראש קהל גדול שהסתדר שורות שורות של
שנים ושרו כל הדרך הלוך וחזור ,כשחזרו ל 770צוה שירקדו בחוץ והוא נכנס לחדרו ואחרי שעה
קלה פתח חלון והראה ביד קדשו שירקדו לעבעדיקער ורקדו זמן רב ,כ״ק לא דבר בעת ההליכה
לתשליך וחזרה ואמר שלא ידחפו כי לא ידבר .כ״ק התועד והי׳ מאמר ושיחה ,נדמה לי שר״ש
גורארי׳ הביא אתו הנחות מכל ימי החג.
בעיוכ״פ נסע ג״כ להאוהל ושוב קרא פדיונות ,לפני כל נדרי צוה שיכנסו לחדרו כל תלמידי הישיבה,
והדגיש שרק תלמידי הישיבה יכנסו ,כשנכנסו כל התלמידים שהיו באותו שעה בביהכנ״ס הסתכל
קצת על הנכנסים ואמרהיות ואתם דעם רבינ׳ס תלמידים ופרץ בבכי׳ אך התאפק והתאמץ שדבריו
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יהיו ברורים ,והמשיך שהיות בעיוכ״פ איז דא א עניין פון ברכת הבנים וועל איך איין בענטשן,
והתחיל לומר מתוך הסידור תורה אור שלו וידבר כו׳ יברכך עד ואני אברכם ,כשנכנסנו היו פניו כה
משולהבים ,ממש לא ראינו עוד אף פעם אותו באופן כזה .אח״כ נכנס לכל נדרי והתפללו מעריב.
אחרי מעריב התחילו לומר תהילים בציבור ,אך באמצע לא מצאו מי שהואשירד לפני התיבה
במקום החזן שירד אחרי ״יום״ ואמרו זמן מה ביחידות פתאום נגש כ״ק לעמוד והתחיל לומר איפה
שאחז ,עד שגמר את כל התהילים.
לחג הסוכות בנו עבור כ״ק סוכה מיוחדת ,וביום א׳ דחה״ס נתן לכל הקהל לברך באתרוג שלו .ביום
ב׳ דחה״ס ובליל ב׳ דחוהמ״ס התועד כ״ק.
בליל שמע״צ אמר כמעט את האתה הראית כל הג׳ פעמים ורקד הרבה בההקפות ,בליל שמח״ת
הי׳ בשמחה גדולה ורקד שוב בההקפות בהתלהבות ,אחרי סעודת יו״ט אצל הרבנית תחי׳ ירד
ואמר שעכשיו וועט מען פראווען הקפות (עוה״פ)
וצוה שכל התלמידים ילכו הקפות ורקד הרבה ,אחרי הקפות בשעה  3אחה״צ ביקש שישיגו
משקה וחלק לכולם משקה ביד קדשו כשהוא עומד על כיסא באמצע ביהכ״נ.
ביום שמח״ת התועד בסוכה שפסלוה ערב שמע״צ .כי ביהכ״נ הי׳ קטן מלהכיל את הקהל הגדול
בלי עין-הרע.
השעה מאוחרת ואני מוכרח לסיים ואני חוזר בבקשת  ....כנ״ל והנני מקווה ל...
יהודה מ .דובנסקי

לזכות
החתן התמים יחיאל נתן שי'
והכלה מרת בתי׳ תחי'
בן שחר
נדפס ע"י ולזכות הוריהם
הרה"ח ר' ישכר דוב וזוגתו מרת חנה ומשפחתם שיחיו
בן שחר
הרה"ח ר' משה ניסן ומשפחתו שיחיו
אזימאוו

