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 ב"ה

 פתח דבר

אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן התמים הרב 
 תחי'.חי' מושקא שי' עב"ג הכלה מרת  לוי יצחקמ' 

התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחותינו, ידידנו ומכירינו שבאו מקרוב ומרחוק להשתתף 
 טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.בשמחתנו ולברך את צאצאינו שיחיו בברכת מזל 

מיוסד  –בתור הבעת תודה לבבית והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו, מוגשת בזה תשורה מיוחדת 
הכוללת: )א(  –על הנהגתו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שחילק 'תשורה' בחתונת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

 מכתבי כ"ק אדמו"ר)ב(  במשפחות הורי החתן והכלהמכתבים מרבותינו נשיאינו לשמחות משפחתיות 
מכתבי רבותינו נשיאינו להרה"ח . )ג( בפרסום ראשוןלהרה"ח ר' עובדיה שטראקס, סב החתן, כמה מהן 

 .בפרסום ראשוןר' יהושע נחום גודמן, סב הכלה, כמה מהן 

ות מאליפות מנפש ל הטוב הוא ית' יברך את כבודו ואת אנשי ביתו יחיו בתוך כלל אחב"י בברכ-הא
ועד בשר, ובמיוחד בברכה העיקרית שנזכה ללכת משמחה זו לשמחה העיקרית "שמחת עולם על ראשם" 
בקיום היעוד "מהרה ה"א ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול 

 כלה" וכו' בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

 ה ובברכהבשמח

 מוקיריהם ומכבדיהם

 טראקס וגודמןשמשפחות 

 ה'תשע"ט ,ה' אלול
אה"ק, כפר חב"ד
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 החסיד ר' עובדיה שטראקססב החתן, קווים לדמותו של 
 

 "על שטראקס שי' אין להעמיס עוד, כי עושה במרץ ובפנימיות" 

 . 131ממכתב כ"ק אדמו"ר להשד"ר הרב בן ציון שם טוב, נלכה באורחותיו ע' 

 

החסיד ר' עובדיה שטראקס נולד להריו ר' נחמן זאב ומרים שטראקס בעיר אומן. בהיותו בן יב שנה 
ע שנות ה"צ", רדיפת היהדות היתה בעיצומה עלתה שאלת המשך חינוכו מאחר שבאותה תקופה, אמצ

וכבר נסגרו מוסדות הדת, ולא היתה שום ישיבה באומן )בתקופה מאוחרת יותר היה סניף של תומכי 
. גם אליהו חיים רוזיןתמימים גם באומן(. כמו כן נעצרו גדולי חסידי ועסקני ברסלב כולל מלמדו הר' 

מהוהר"ר אריה ליב קפלן הי"ד, שיסע ללמוד בישיבת אביו היה במאסר, לכן הוחלט בהמלצת הרה"ח 
 תומכי תמימים שהיתה הישיבה היחידה שעדיין פעלה ברוסיה. 

בתחילת דרכו הוא למד בתומכי תמימים בטשערניגוב, שם גם חגג את הבר מצוה שלו, והמשיך 
ילת ללמוד בישיבת תומכי תמימים שנדדה ממקום למקום ,עד לתחילת מלחמת עולם השניה. בתח

המלחמה הוא גויס לצבא והיה שם במשך שלשה שבועות. בזכות הרה"ת הרב יונה כהן הי"ד שהיה מנהל 
לשם ברחה המשפחה  קרגנדההישיבה, שפגש אז במוסקווה הוא הצליח לברוח מהצבא, ואז נסע ל

כל עבד יחד עם גיסו ר' דוד ליב חן במפעל צבאי לתחמושת ופירנס את  קרגנדהלמשך שנות המלחמה. ב
שב אביו ר' נחמן מהמאסר, ומיד  קרגנדהמשפחתו והציל אותם מרעב. לאחר שהותם שנה וחצי ב

התעסק אביו בבנית מקוה טהרה באומרו "איך יכולים לחיות במקום בלי מקוה". בסוף המלחמה נסע ר' 
 עובדיה לסמרקנד חזרה לתומכי תמימים. 

היהודית הגדולה בתפארתה עם יותר  בדבריו אודות שיטת חב"ד, היה תמיד מזכיר את הקהילה
משלושים בתי כנסת שהיו באומן. והזכיר את ההרס שעשו הקומוניסטים, ואיך שאף קהילה לא החזיקה 
מעמד ביהדותה חוץ מחסידי חב"ד. ואף היה מספר שרק בזכות היותו תלמיד בתומכי מתמימים הוא 

 ומצוה.שנשאר שומר תורה  -שנולדו וגדלו באומן-היחיד מבני גילו 

מיד לאחר שממשלת רוסיה התירה לפולנים לחזור לפולין הוא סידר לעצמו ולעוד אחד מאנ"ש 
ניירות פולניים. באותה  תקופה אנ"ש עדיין לא החליטו האם לעזוב את רוסיה, ולכן החסיד השני לא נסע 

הוא פגש גם  ומגודל הפחד גם השמיד את הניירות שעשה עבורו. אבל ר' עובדיה החליט לנסוע. ברכבת
הרה"ח ר' אלי' חיים רויטבלאט והם נסעו יחד עד שהגיעו מחוץ לגבולות רוסיה. אח"כ הוא המשיך 
בתומכי תמימים בפוקינג גרמניה, ואח"כ בברונאה צרפת. ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ למד 

ואח"כ  וריי"ץע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מהאומנות הזביחה ועבד תקופה בשחיטה שעשו אנ"ש באירלנד. 
 כ"ק אדמו"ר ובהשתדלות הרה"ח ר' בן ציון שם טוב הוא הגיע לאנגליה להיות שו"ב. 

בסיון תשי"ב התחתן בצרפת עם מוסיא בת הרה"ת ר' אברהם ישעי' ובלומא שפירא, ואחרי הנשואין 
שהו"ל  הם עברו באופן קבוע ללונדון. בנוסף לעבודתו כשו"ב הוא התעסק בהפצת המעיינות ודברי דפוס

 המל"ח, ובמשך שנים רבות היה נוסע לאסוף כספים עבור בית ליובאוויטש בלונדון. 

כשהחליטו אנ"ש לפתוח חדר חב"די בלונדון, הוא היה המלמד הראשון. הוא התחיל עם שלשה ילדי 
אנ"ש: ישעי' ומענדל ראסקין ויוסף יצחק ליברוב. הוא המשיך ללמד בחדר קרוב לחמישים שנה. 

בהנחלת הקריאה לילדים התבטאה בין היתר בעובדה שאף אחד מתלמידיו לא נצרך לקבל מומחיתו 
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טיפול אצל קלינאית תקשורת. גם המפקח הממשלתי על בית הספר היו בהתפעלות משיטות ההוראה 
 שלו. 

היה נוסע לאסוף בנוסף לעבודתו כשו"ב ומלמד תשב"ר על פי הוראת כ"ק אדמו"ר במשך שנים רבות 
 , לאחר שהפסיק לעבוד בשחיטה היה זה עיקר עיסוקו.ר בית ליובאוויטש בלונדוןכספים עבו

התעסקותו בעניני חב"ד משתקפת  גם ממכתביו של כ"ק אדמ"ר אליו, עד שזכה שכ"ק אדמו"ר העיד 
 . "על שטראקס שי' אין להעמיס עוד, כי עושה במרץ ובפנימיות"עליו 

להגר לארה"ב כדי שיוכל להיות קרוב לכ"ק אדמו"ר  בתשי"ב העלה במכתבו לכ"ק אדמו"ר את רצונו
ועל זה ענה לו כ"ק אדמו"ר שישאר בלונדון, ובנוגע לקשר עם כ"ק אדמו"ר אפשר לקיימו על ידי ביקורים 
קצרים. ואכן אחרי שהסתדר בעבודה קבועה כשו"ב הוא לקח הלוואה ונסע לכ"ק אדמו"ר לשמחת תורה 

 תשי"ד.

מאז שעזב את רוסיה בשנת תש"ו לא ידע מה עלה בגורלם של הוריו ומשפחתו. בתשט"ו הגיע 
המכתב הראשון מהוריו, ואז התחיל בעזרת כ"ק אדמו"ר בהשתדלות להוציא את הוריו מרוסיה ואכן 

 לאחר כשנה הם הצליחו לצאת. 

יה מי שיתן ערבות, אז כאשר קנו את בית ליובאוויטש בלונדון היו צריכים ערבות למשכנתא ולא ה
ר' עובדיה החתים את שני בתים שהוא קנה כערבות למשכנתא, למרות שבכך נמנעה ממנו האפשרות 

 למכור את הבתים עד שהבית ליובאוויטש גמרו לשלם המשכנתא.

בנוסף ליותר ממאה מכתבים שכתב אליו כ"ק אדמו"ר שנשארו בידי המשפחה, היו עוד הרבה 
שונים מכ"ק אדמו"ר אליו שהוא הפקיד אצל אחד מאנ"ש לשמירה, שלצערינו  מכתבים בעניני עסקנות

לא החזיר אותם. הוא סיפר שבמכתבים אלו היו הרבה מכתבים שכ"ק אדמו"ר הדריך אותו בעניני שונים 
שהוא התעסק בהם שלא היו צריכים לדעת שהוא פועל בשליחות כ"ק אדמו"ר. כ"ק אדמו"ר היה מייעץ 

מה לומר לאנשים שונים, האנשים היו מתפעלים מהרעיונות והחכמה שלו, בלי לדעת לו איך להתנהג ו
 שזה הכל רק דברי כ"ק אדמו"ר.  

השליח לאנגליה הרה"ת ר' נחמן סודאק שראה את המכתבים בשעתו, אמר שהקשר שלו לכ"ק 
מו"ר שאחרים לא יכלו לכתוב, וגם אדמו"ר היה שונה מאנשים אחרים, הוא יכל לכתוב דברים לכ"ק אד

היה מקבל תשובות אליהם.
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 ר' עובדיה שטראקס מכתבי כ"ק אדמו"ר לסב החתן,
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 זקני הכלה, ר' יהושע נחום וזוג' גודמןשל  םקווים לדמות

הרב גודמאן ע"ה נולד בשנת תרפ"ג בדורוחוי, רומניא ובימי ילדותו המוקדמת היגרו הוריו ומשפחתו 
  לארה"ב.

אלקנה )קוניע( גיטמאן שהיה למדן גדול ומחשובי חסידי סקווער שימש כמגיד שיעור  אביו הרב
בישיבת 'תורה ודעת' ובנו הרב יהושע נחום נמשך לשיעורי התניא שמסר הרב ישראל דז'ייקבסאהן 

  לקבוצה מתלמידי הישיבה.

 סדה הישיבה.עם בואו של הרבי מוהריי"צ לארה"ב זכה להיות מעשרת הבחורים הראשונים עמהם נו

 ונטמן ו"תשנ בשנת נפטר. ת נחמה ציפא תחי' למשפחת קרינסקימר בשנת תש"ז, נשא לאשה
 '.הק לאוהל בסמיכות

אב תרפ"ב בעיר בוסטון, מסצ'וסטס להוריה השו"ב הרב שמעיה -מרת נחמה ציפא נולדה במנחם
 -התורה והמצווה ועטא קרינסקי שהיו יראי שמים מופלגים וזכו שכל תשעת ילדיהם יילכו בדרך 

  תופעה נדירה בזמנו.

בביתם שהה למשך תקופה השד"ר והחסיד המופרסם הרב ר' איצ'ה מתמיד הי"ד ומרת נחמה ציפא 
 זכרה אותו היטב בלימודו בלילות עת שרגליו היו שרויות במים.

 שנה. 95נפטרה והיא בת  , ושם גוררה בסמיכות לילדיה בעיר אשדודבשנתיים האחרונות הת

הייבן ובמשך -לכהן בשליחות רבותינו במספר קהילות ביניהם במדינת פנסילבניה, בניוג זכו הזו
 שם פעלו גדולות ונצורות בפרט בתחום החינוך הכשר. ,עשרות שנים בעיר שיקאגא

השלוחה מרת דבורה ובעלה הרב ישראל שמוטקין  םדור ישרים יבורך, בת םלהותיר אחריה וזכ
השלוחה מרת שרה ובעלה  םב שניאור ורעייתו דבורה גודמאן מאשדוד ובתהשליח הר םממילוואקי, בנ

 הרב יצחק חזן מרומא, נכדים ונינים שלוחים וחסידים.

 להלן כמה מכתבים מאדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר להר' יהושע נחום ע"ה.
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 לזכות

 שיחיו  חיה מושקאוהכלה מרת  לוי יצחק החתן הת'

 שטראקס

  טובה ומוצלחתה לרגל נישואיהם בשע

 ה'תשע"ט ה' אלול

❁ 

 נדפס ע"י ולזכות הוריהם

  שטראקס שיחיו ליבא בריינאומרת  מנחם מענדלב הר

 גודמן שיחיו דבורה פייגא ומרת שניאור זלמןב הר

 וזקניהם

 שטראקס שתחי' מוסיא מרת

 חצרנוב שיחיו מרים ומרת ארי' לייב פנחס הרב

 

 


