ב”ה

תשורה
משמחת הנישואין של
ולאה שיחיו

ברוך בועז
יורקאוויטש

ט’ תמוז ה’תשס”ט
שנת הקהל

3

בס”ד
אנו מודים להשי”ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו
בנישואינו ,ביום הרביעי תשעה ימים לחודש תמוז ,ה’תשס”ט שנת
הקהל.
התודה והברכה מובעת בזה לידידנו ומכירנו ,אשר הואילו לשמוח אתנו
יחדיו ,ביום שמחת לבבנו ,ולברכנו ,ולברך את הורינו יחיו ,בברכת מזל
טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
בשמחה וטוב לבב נתכבד להגיש לפני כבודו ואנשי ביתו יחיו“ ,תשורה”
מיוחדת זו ,הכוללת ליקוט מכתבי כ”ק אדמו”ר בקשר לשליחויות שונות
במקומות שונות  -של זקנינו ,וגם כן כמה קטעים מיחידות’ן ,ומענות
קודש שזכה בהם סב החתן .וכן שו”ת מכמה רבנים בנוגע למקוה בעיר
מעלבורן.
תודתנו בזה נתונה להתמים שלום שיחי’ צירקינד על מסרותו בהכנת
תשורה זו ,וכן לדודינו היקר הרה”ח הרב חיים צבי שיחי’ גראנער על
עזרתו המרובה.
“ונזכה זעהן זיך מיטן רבי’ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה
טפחים והוא יגאלנו”
ברוך ולאה יורקאוויטש
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מכתבי ברכה מכ”ק אדמו”ר עבור קביעת זמן חתונתם של הורי החתן והכלה

5

מכתבי ברכה מכ”ק אדמו”ר עבור הולדת החתן והכלה

6

מכתב ברכה מכ”ק אדמו”ר לרגל יום הולדת השלישית של החתן

מכתב ששלחסב הכלה לכ”ק אדמו”ר מהוריי”ץ אודות הצלחתו בשילוח כמאה תיבות של ספרים
מספריית ליובאוויטש משטוקהולם לניו יארק
ב”ה ער”ח שמרבים בו בשמחה שנת
התש”א פה סטוקהולם
הוד כ”ק אדמו”ר שליט”א.
יום בשורה לי היום יום שמחה לי היום
שזכיתי לפעול בדבר שילוח הספרים.
ספרי קדש הללו שעברו עליהם
גלויות אין מספר גלות “אדום” וכו’
יבאו לבעליהם .יתן ד’ שמצב בריאתו
של הוד כ”ק יוטב כ”כ במדה מרובה
שתהי’ לו האפשרות להשתמש
ולהתענג בהם...

7

מכתב מכ”ק אדמו”ר מהוריי”ץ לסב הכלה אודות העברת חלק הספרייה משטוקהולם לניו יארק
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מכתב מכ”ק אדמו”ר מהוריי”ץ לסב הכלה אודות העברת חלק הספרייה משטוקהולם לניו יארק
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מכתב מכ”ק אדמו”ר לסב החתן לחפש ספרים במדינות שביקר עבור ספריית כ”ק אדמו”ר
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מכתב נדיר שבו כותב כ”ק אדמו”ר שיטתו בנוגע להתעסקות אנשים פרטיים בנתינת השגחות.
בנוגע לעצם הענין ,להעיר שבשנות הלמד’ס בקשר לכמה ענינים שעלו אז על הפרק ,הורה לו כ”ק
אדמו”ר להתעסק בכמה עניני כשרות.

11

מכתב מכ”ק אדמו”ר לסב הכלה אודות בניית מקוה בעיר בית לחם שבדרום אפריקא

12

מכתב מכ”ק אדמו”ר לסב הכלה בקשר לבניית המקוה

13

מכתב מכ”ק אדמו”ר אודות מקוה שהתעסק סב החתן בבנינו

14

תשובות אודות בניית המקוה טהרה במלבורן
בשנת תשכ”ד התחילו להתעסק בבניית מקוה טהרה חדשה במלבורן והיו בזה איזה שאלות .בהבא לקמן מועתק
השאלות ששאל סב החתן אודות המקוה מכ”ק אדמו”ר ,והוראות כ”ק אדמו”ר בזה שנשלחו אליו ע”י אחיו הרי”ל
שי’ גראנער ,וכן התשובות מאת הרבנים שכ”ק אדמו”ר הפנה השאלות אליהם.

מכתב עם השאלות שנתעוררו שנשלח לכ”ק אדמו”ר עם הערת כ”ק אדמו”ר שנכתב על הגליון
מקוה דמעלבארן  -איזה נקודות כלליות
א .טעם שלא עשינו מקוה על גבי מקוה ,האדריכל אמר שכרוך בהוצאות גדולות.
ב .הפלאן של המקוה אינו מראה נקב בין מקוה שהיא מקוה השקה למקוה שהיא מקוה טבילה וכמובן
נתקן את זה .גם שכח האדריכל להדגיש זה בפרטיו שכתב.
ג .המי גשמים נכנסים מהגג כפי שציין בהפלאן ע”י המשכה למקוה  1ומשם למקוה  2שהיא מקוה זריעה
ונקב המחבר לסתום ע”י פקק גומי*) או אפשר ע”י פקק עץ .ומזמן לזמן להשיק מקוה זריעה עם מקוה  - 1של
השקה.
ד .מי העיר יכנסו למקוה  2ע”י המשכה ,מים קרים וגם מים חמים .כשהי’ הרב דייטש יחי’ מהלמץ ה‑ ִֵעיר,
שמי ָה ִעיר הכשרתן ע”י זריעה במקוה  2כשהיא מזחלת למקוה  3מקוה טבילה עורר שאלה ,לכן הציע שיכנסו
למקוה  2ע”י צינור שפיו נמשך למטה מתחת לנקב המחבר מקוה  2עם מקוה  3מקוה טבילה .ובבקשה לברר
ולהורות גין זה.
ה .בין מקוה  2למקוה  3יהי’ המשכה רק של .”6
ו .בטח ידוע שגאלאן דפה הנקרא אמפיריעל גאלאן היא יותר מגאלאן של ארצות הברית.
ז .מה שהציע האדריכל בנוגע להשתמש במים שכבר היו במקוה מובן שזה רק בשעת הדחק ,ובבקשה
להורות כפי שבאר במכתבו המצורף.
ח .הרב מהלמץ יחי’ העיר בהנוגע לה”פומף” שמוציא מים אם היא קבוע וצנור של מתכת משוך להמקוה
למשוך המים יש חשש של “מעמיד בדבר המקבל טומאה”.
כמעט כל הפרטים מצוינים בהפלאן וגם בכתב ,ובקשתנו לעיין בכל פרט ופרט ולהורות אם הכל בסדר .ואם
יש איזה תיקונים נא לציין ונשתדל לתקן הכל.
הערת כ”ק אדמו”ר )* :ידועה הוראת כ”ק אדמו”ר נ”ע לאסור גומי (נדפסה בס’ טהרת מים להרנ”ט שי’).

מכתב מהרי”ל שיחי’ גראנער לאחיו אודות השתלשלות הדברים בנוגע השאלות אודות המקוה
ב"ה כ"ב אייר תשכ"ד
בהנוגע למקוה  -מסרתי הפלענער עם המכתבים לכ"ק אדמו"ר שליט"א והחזיר את הכל באמרו שמכיון
שההעלמיצער [עוסק] בהענין לשמוע חוו"ד ,ושלחתי הפלענער אליו והחזירם עם הערותיו לכ"ק אדמו"ר
שליט"א ,אח"ז הורה שאשלח הפלענער להר"נ שי' טלושקין ואח"כ להרז"ש שי' דווארקין.
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כאן בא התשובות אודות המקוה דמעלבורן מההעלמעצער רב הרב דייטש ,הרב ניסן טעלושקין ,הרב זלמן
שמעון דווארקין
מכ' הרב חנני' יו"ט ליפא דייטש העלמעצער רבי
ב"ה ב' אמור ל' למב"י פה ברוקלין יצ"ו
בימי הטמונים יאמץ חילו הקדוש ברוב אונים ה"ה כ"ק אדמו"ר הרה"ק רבן ומאורן של ישראל מרן
רבינו הגדול האדמו"ר הקו"ט דליובאוויטש שליט"א
אחרי נשיקת כפות ידיו הקדושים קבלתי הפלאן ממעלבארן יצ"ו והנה בהפלאן גופי' אינני מבין
כ"כ הכל  -אבל אבא לתשובה על המכתב -
אות א') מקוה על גבי מקוה לא עשיתי עוד כי הוא קשה יותר ממקוה סמוך למקוה.
אות ב') יוכלו להשיק מקוה השקה למקוה זריעה בכל פעם שיעשו מקוה  -ואם ירצו להניח פתוח
בשעת טבילה מה טוב  -או אם ירצו שלהבור א' יהי' נקב להמקוה ג"כ יוכלו לעשות.
אות ג') אודות הפקק כבר העיר ע"ז רבינו הגדול שליט"א
אות ד') כן העיר החזון איש זי"ע.
אות ה') המשכה יהי' רק  12אינטשעס.
אות ח') עי' בספרי הקטן [=טהרת יום טוב] חלק יו"ד צד שמ"ו בתשובת הרב הגה"צ מצעהלעם
שליט"א.
והנני אתן תודה לרבינו הקדוש נ"י לזכני במצוה זו ואני אתן תודה לשעבר ומתפלל על להבא הנני
מוכן ומזומן לעשות שלוחו הקדוש בכל מקום ובכל זמן.
ובזה הנני עבדו השותה בצמא דבריו הקדושים דברי א' חיים
חי"ל בן רחל שרה

מכ' הרב ניסן טעלושקין (מחבר ס' טהרת מים) בהנ"ל
סעי' א') אם אפשר מקוה ע"ג מקוה עפ"י התכנית שימצא בספרי  -טוב יותר
אינני מבין למה כותב שתעלה ביוקר אדרבה זוהי תכנית זלה ביותר
אות ב') אם תעשו המקוה ע"פ התכנית של הארכיטקט אינני מבין למה צריכים שני נקבים גם מן
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ההשקה למקוה למקוה הטבילה וגם מן ההשקה למקוה של זריעה.
או שיהא נקב מן מקוה ההשקה למקוה הטבילה ונקב מן מקוה הזריעה למקוה הטבילה.
לדעתי יתר טוב שיהא נקב מן אוצר הזריעה למקוה הטבילה ,ומן מקוה השקה לאוצר הזריעה
להכניס מי הגשמים למקוה טוב שיעשו צנור מיוחד מן הגג ,דהיינו שיהי' צינור להוציא המים
לביב (סיוער) וצינור מיוחד למקוה ולא יעשו כל קרון [=ברזא] אלא פשוט סתימה על הגג .בספרי
ששאלתי להרב גראנער ימצא כיצד ממשיכים מי הגשמים למקוה [עי' בספרו טהרת מים סי' נח
 המעתיק]סעי' ה') אינני מבין מה שכתוב בסעיף ה' בין מקוה  2למקוה  3תהי' המשכה רק של  ."6למה צריך
המשכה כאן ,ואם צריכים המשכה צריך להיות  ."12המשכה לחודה(?) תלך טרם שיורדים מי העיר
למקוה הזריעה צריך אז המשכה של ג' טפחים בכותל או ע"ג קרקע .אבל מה להמשכה בין מקוה
 2למקוה .3
אפשר שטעות סופר כאן וצריך השקה לא המשכה אז די בשלשה אינצעס.
סעיף ז')  -לא!
לסעיף ח') אם אפשר לעשות סייפאן ככתוב בספרי [=ע' קס"ט] זה טוב יותר מפומפ ,אבל אם לא
אפשר יקחו צינור של צעמענט ,ואם לאו יקחו צנור של מתכות שנעשה לחבר בקרקע.

מכ' ר' זלמן שמעון דווארקין בהנ"ל
ב"ה ה' בדר"ח תמוז
סעיף א') מקוה ע"ג מקוה כפי תיקון כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נבג"מ זי"ע (וכן כתוב בתשו' אמרי
יושר) ,לבד שהיא זלה ופשוטה ביותר ,עוד זאת שבזה אנו יוצאים מכל החששות וההידורים בנוגע
לנו"נ סאה (כי ע"י ב' בורות עדיין לא יצאנו י"ח מכל וכל רק הנפ"מ במשך הזמן ,כי סכ"ס המים
נחלפים אפי' כשמדקדקים ביותר וכ"ש כשאין מדקדקים כ"כ) וגם לחשש אין הזוחלין מערבים,
ולפעמים כשעושים ההשקה לאחר הטלת מים חמין ביותר שיש דעות שאי"ז השקה ,אבל בנד"ז
אי"ז השקה כ"א מקוה אחת.
סעיף ב') הצדק עם הרב הגאון ר' ניסן טעלושקין יחי' ,שיותר טוב לעשות נקב באוצר הזריעה
למקוה הטבילה ומן מקוה השקה למקוה הזריעה.
סעיף ד') מה שעורר הרב דייטש יחי' ,שבאם מי העיר כשהן נמשכין למי הזריעה אז מי הזריעה
נזחלין למקוה הטבילה במילא יש חשש שאין הזוחלין מערבין ,והציע שהמים מי העיר יכנסו
למקוה הזריעה ע"י צינור כפוף ברך שפיו יהי' למטה מהנקב שבין הזריעה למקוה הטבילה ,והראה
מקורו להגאון חז"א ז"ל ,לפ"ד א"צ לזה ואדרבה כו' ,כי לא מיבעי אם אח"כ מגיע המים להנקב,
הלא הם מתכשרים אח"כ בהשקה למי הזריעה .ואפי' אינם מגיעים להנקב ,אבל כשמתמלא מ"ם
סאה במקוה הטבילה אז הקילוח האחרון מחבר הב' מקוואות ונכשרים ע"י השקה ,ואם שהם ע"י
קטפרס ,הלא הרבה פוסקים ואדמו"ר הצ"צ סוברים שאין קטפרס פוסל השקת מ"ם סאה שאובין,
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ובאמת בלא"ה הלא הרבה פוסקים ואדמו"ר הצ"צ סוברים שאי"ז זוחלין כלל כיון שהוא ממקוה
למקוה וביניהם נקב כשפופרת הנאד הן נחשבין כמקוה אחת.
ומה שהוא חושש לדעת יחיד החז"א ורוצה להחמיר ולתקן בצינור כפוף כנ"ל לא תיקן מאומה כי
נגדו יש חומרת הד"ח שסובר דכיון שפי הצינור למטה ממי המקוה הוא קטפרס ומאי חזית ומה
ירויח בזה ,ובאמת החז"א בעצמו כתב שאם מי העיר נכנסים למי הזריעה ע"י המשכה ג"ט אז אין
לחוש בזה ,ומן הסתם גם אצלם המי העיר נכנסים דרך המשכה כי כן עושים ,ע"כ נראה שא"צ
לעשות שום תיקון ואם רוצים להדר יראו שיגיעו המים שבמקוה הטבילה עד הנקב ועד בכלל.
סעיף ה' ,וז') הצדק עם הרה"ג הרנ"ט שי'.
סעיף ח') בדבר הפומפ ,הנה אם יעשו הנקב בהכותל למטה ושם יקבעו הצנורות והפומפ יהי' קבוע,
אז יכול להיות שיהי' חשש מעמיד בדבר המקבל טומאה ,ומה שהציע הרה"ג רנ"ט יחי' לעשות
הצנורות ממלט ,או ע"י חיבור לקרקע ,לפ"ד לא תקן מאומה ,כי יכול להיות שהפומפ בעצמו יעמיד
מוצא המים ,רק יעשו הנקב בהכותל למע' מגובה המים ויעמידו שם צנור כפוף שיגיע עד למטה,
ואז יצאנו מכל החששות וכן עשינו מעשה.
יש להעיר שבאם המי גשמים הולכים מהגג לא ע"י סילון שעושים בעומק הגג עצמו ,כ"א שמחברים
צנור מבחוץ לאורך הגג ,אז ע"צ ה"הידור" לעשותו פתוח משני קצותיו ,או לכה"פ לעשות שם
נקבים גדולים בתחתיתו בקצותיו למען שלא יוכל לקבל מאומה אפי' בשפוע.
ובזה אסיים
זלמן שמעון דווארקין

מכתב מהרי”ל שיחי’ גראנער עם הוראת כ”ק אדמו”ר בקשר לתשובת הרבנים הנ”ל
ב”ה כ”א מנ”א תשכ”ד
ז”ע קבלתי בחזרה הפלענער של המקוה מאת כ”ק אדמו”ר שליט”א .לפני כמה שבועות מסרתי
לו בחזרה הפלענער ביחד עם ההערות של הרבנים ובאשר הי’ שם חילוקי דיעות בקשתי אשר
כ”ק אדמו”ר שליט”א יכריע ,וזה אשר הואיל להורות“ :לשלוח לאחיו שי’ כהנ”ל ויעשה כהכרעת
הררנ”ט והררז”ש שיחיו  -ובמה שמחולקים כהכרעת הרר”מ שי’ פערלאוו” .עכלה”ק .והנני ממהר
לשלוח כל באופן מהיר דחוף.

מכתב אחר מהרי”ל שיחי’ גראנער בקשר להמקוה
ב”ה ט”ו אייר תשכ”ח
ע”ד המקוה ,דברתי עם הרז”ש שי’ דווארקין  -כי כ”ק אד”ש הפנה אותי לרבני אנ”ש  -ואמר
שיכולים להשתמש באסבעסטאס צימענט ,רק בג’ טפחים האחרונים הנכנסים למקוה לעשות רק
המשכה ,והיינו להידור הדבר.
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כמה מענות מכ”ק אדמו”ר שנכתבו לסב החתן
מענה בנוגע הבעי’ בהכנסת אתרוגי קאלאבריא לאוסטראליא
“יסבירום שהמדובר באתרוגים ממחוז מסוים שבטח אינם בסוג הנ”ל ובפרט שיבחינם דוגמאות
ממקום הנ”ל דוקא באיטליא וכו’ ועוד ועיקר שהרבנים (ובאי כח הבתי כנסיות) לוקחים על עצמם
האחריות שהאתרוגים לא יתערבו בחוץ ימכרם בסמיכות לחג הסוכות ובסוף יום הושענא רבה
ישרפום
באם אין ברירה אולי יבטיחם בינתיים יחזיקום בבתי כנסיות וכיוצא בזה”.

מענה על בקשת ברכה משנת תשכ”ו
לעניני הישיבה
“באופן דפרצת בגשמיות וברוחניות אזכיר ע”ה [=על הציון] .אבער  -איך מיין דאס טאקע  -שיעשו
מצדם כן .ואין זה צחות בעלמא”.
על דבר הנסיעות
“להתייעץ במזכירות ע”ד ראיון (שיודפס אח”כ) במכ”ע .וגם  Timesוכיו”ב (באם יתחילו להופיע).
באים בחשבון.
וכן במאנטרעאל.
וכבר בא הזמן ומכבר לבטל הענין ..כחגבים וכן היינו בעינינו ולשרשו כליל .ואתהלכה ברחבה”.

מענה לאחר כמה מאורות בלתי רצויות שאיראו ל”ע במלבורן בשנת תש”נ
“באם יחליט שכבר באה הזמן דמילוי ציווי רבותינו נשיאנו טראכט גוט וועט זיין גוט יעשה כן
בפועל ממש”

מענה כמדומה מאלול תשמ”ד שנכתב לסבתת החתן
“יה”ר שתהי’ עסוקה בקבלת נח”ר חסידותי ביחד עם בעלה שי’ מכיו”ח שי’,
בכ”ז כדאי שמזמן לזמן תבש”ט מפעולותי’ בהפצה ,ובפרט בתוככי נשי ובנות ישראל והשם
יצליחה.
ובפרט שיש לה נסיון בזה ובנוגע לפו”מ.
אזכיר עה”צ”
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קטעים מכמה יחידות’ן עם כ”ק אדמו”ר שרשם סב החתן לעצמו
יחידות בליל ה’ אור ליום ו’ עש”ק י”ט מנחם אב תש”ל
...דאס וואס איר שרייבט וועגן דעם דעפיציט איז דאס א געזונטער מוסד ,אויב נישט
וואלט מען אייך ניט געטרויט מיט די געלט ,און דאס וואס בעלי בתים האבן טענות ,מיט א
דעפיציט אדער אן א דעפיציט וועלן זיי נאר האבן טענות.
וועגן די  UIAוועגן די באנדס דארף מען זען עס זאל זיין מיט א היתר עיסקא .וויל אויב
נישט איז א שאלה להלכה ,דער מתווך איז אויך חייב ,א אפענער דין אין שולחן ערוך הלכות
רבית אז דעם מתווך לוה און מלוה זיינען אין פעקיל .און אין א”י האט מען געמאכט א היתר
עיסקא .איך האב געפרעגט פון איינעם פון אונזערע וועגן דעם ,האט ער מיר געזאגט א
דבר פשוט אז מען מאכט א היתר עיסקא .כשאמרתי שאין ענין באנדס שמה ,ענה נעקסטן
חודש קען ווערין .ממילא זאל איך מאכן א היתר עיסקא אדער פון א באנק אין א”י.
התחיל עם ברכות איר זאלט מצליח זיין בהצלחה מופלגה ,די חתונה זאל זיין בשעה טובה
ומוצלחת ,און האבן נחת פון די קינדער צוזאמען מיט די בעלבאסטע ,פארן געזונט ,עס איז
נאך חמשה עשר באב קען מען זיך ווינטשן א כתיבה וחתימה טובה.
איר דערמאנט מיהו יהודי עס איז שטיל געווארן ,מען איז געקומען אויף א המצאה אז די
אלע בריף וואס די אשה צדקנית באקומט לייגט מען דאס אויף א זייט ,און עס איז דא א
סעקראטור וועלכע ענטפערט ,און דער וואס באקומט דער ענטפער איז זייער צופרידען אז
מען האט מאשר געווען דעם בריף .מען האט אריינגערופן די צייטונגסלייט און געבעטן אז
מען זאל נישט שרייבן וועגן דעם .און עס איז שטיל .דער חוק איז בתקפה... ,און די רבנות
הראשית שווייגט .די וועלט שטורעמט ,די היגע מזרחי איז נישט צופרידען ,און די א”י
מזרחי איז נישט צופרידען ,מען קען נישט פועל זיין אז די פיר זאלן אפגעבן די ביינקלאך.
הברכות היו מאליפות אודות ההצלחה בעבודתי וגם בנוגע למשפחה חתונה קינדער און
כתיבה וחתימה טובה.
***
יחידות באור ליום ב’ כ’ סיון תשל”ד
כשנכנסתי אמר לי שלום עליכם ר’ יצחק .וועגן די פדיונות וועל איך ליינען ביים ציון ,א
גרויסער יישר כח פאר די דו”ח און בילדער.
קו התאריך  -אני מציע כל פעם לא לעבור קו התאריך ולכן אם יכולים ליסע כמו שבאו דרך
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א”י לא לעבור קו התאריך .אינם נותנים כרטיס על זה [עניתי][ .ענה] התורה חסה על ממונם
של ישראל .ובאם אי אפשר אינני רואה איזה חילוק בין לדלג שיר של יום או והוא רחום
הגדול או יום א’ של ראש חודש ,או אפשר כדאי ליסע בלי לדלג ראש חודש.
הצלחה מופלגה באוסטרלי’ בענינים כלליים ופרטיים צוזאמען מיט די בעלבאסטע הערן
בשו”ט.
***
יחידות אור ליום ד’ חשון תש”מ
מען דארף זען מצד די ממשלה פון אויסטראליע ,וועלכע האט געהאט גוטע באציאונגען
מיט ארץ ישראל און אמאל ווערט דאס שוואך ,זאל מען פועלן ביי די אנשי ממשלה  -וועגן
די מחבלים שטחים וכו’ .דבר אודות  ...ער לייגט נישט צוויי פאר תפילין ,אבער ער וויל דאך
האבן א שייכות מיט אידן ,און זיין זון איז געווען דא ,איך האב עם געזאגט אז ער איז א כהן
האט ער נאך מער פליכטן ,יורו משפטיך ליעקב ,און ער וועט געוויס העלפן אייך ,דארף מען
פועל זיין בא בעלי בתים וואס גיבן געלט ווייל ווי און ווער גיט אוסטרלי’ גרויסע געלט פאר
ארץ ישראל מיט ...ממילא קען זיי האבן א השפעה וועגן נישט צוריקגעבן די שטחים.
אזוי ווי איך ווייס האט די רבנות אין אוסטרלי’ א דירעקט קאנטאקט מיט די רבנות הראשית
בארץ ישראל ,זאל מען שרייבן א בריף צו די רבנות הראשית מטעם די רבנים פון אוסטרלי’,
און שיקען א בריף וועגן נישט אפגעבן די שטחים ,אז עס איז א שאלה פון בטחון ,ווי איך
רעד דא כסדר סימן שכ”ט על עסקי קש ותבן ,ווי זיי וועלין דאס שרייבן ,און שיקן דאס
רשום ,רעגעסטירט ,ווייל בייגין האט מענטשן ארום עם וועלכע היטן עם אפ מצד בריאותו
 וצחק  -מוז מען בעטן אז מען זאל צוריק שיקן א קבלה אז מען האט באקומען דעם בריף,אויך בא די רבנות הראשית .און נאכדעם מודיע זיין די אנ”ש יחיו בארצינו הק’ די וועלכע
זיינען זיך מתעסק מיט די ענינים ,ווארטן א פאר טעג און אויב מען האט נישט באקומען
א ידיעה זאל מען מקשר זיין מיט א קארעספאנדענט וועלכע זאל שרייבן וועגן דעם בריף
וואס די רבנים האבן געשריבן.
ואח”כ אמר זע אז איר פארט אין א”י זאלט איר האבן א אינטערוויאו מיט די גרויסע
צייטונגען ,ווייל אויב א קליינער צייטונג מאכט א אינטערוויאו ווילען נישט די גרויסע
איבערדרוקן שערים  -מודיע  ,-אבער מען דארף האבן א אינטערוויאו מיט הארץ ,מעריב,
ידיעות אחרונות ,און ריידען וואס מען וועט זען דאן ,ווייל עס קען זיך בייטן דעם מצב .מען
ווייס נישט ביינאכט וואס וועט זיין באטאג און באטאג וואס וועט זיין בא נאכט  -רעדן וועגן
מיהו יהודי אדער שטחים .דאס וועט איר זען אויפן ארט.
בא[נג]קאק זייער גלייך און באזוכן נאך קלענערע מדינות וואס עס איז נישטא א סכנה
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פון בטחון כמו . revolutionחיזוק התורה והיהדות .און דארט וואו ס’איז נישט געדרוקט
געווארן א תניא זאל מען דרוקען א תניא ,אברופען אין אפיס  -איר זייט דאך געווען ,איי
האוויי ,סינגאפאר.
[דיבור אודות מצב בריאותי] אויב איך וועל פארן מיט אייך ברוחניות וועט איר זיין געזונט?
בגשמיות קען איך דאך נישט [אבער ברוחניות פאר איך מיט מיט דיר].
הצלחה כולל [=כנראה הכוונה כולל אברכים ליובאוויטש] כשרות חינוך מבצעים בשמחה
וטוב לבב .ועוד ברכות.

ממכ’ ר’ מרדכי אברהם ישעי’ גראנער ע”ה (אביו של סב החתן) תיאור מהתוועדות שב”ק
פ’ תצא י”ג אלול תשי”ד בו אמר כ”ק אדמו”ר המאמר הידוע לכה דודי
הלכנו אני והרב קאזארנאווסקי אחר התפלה בעת הילוכו של כ”ק אד”ש מבהמ”ד לחדרו
ובקשנוהו שיעשה קידוש אתנו לכבוד החתנים( ,יואל שי’ כהן ,לייבל שי’ גראנער וזעליג
שי’ שארפשטיין) ,ואמר שנאמר עוד טעם ע”ז ,וענה הרב קאזארנאווסקי שהיום י”ג אלול
יום חתונתו של כ”ק אדמו”ר נבג”ם זי”ע ,והסכים ע”ז .והיתה התוועדות משך שתי שעות
משעה אחת עד שלוש .והשיחות היו במספר חמשה ודיבר הרבה מעניני חתונה בכלל
ובפרט אצל נשיא ישראיל ,ואמר כמעט כל המאמר של לכה דודי בביאורים ,וגם היתה
שיחה מיוחדה מענין ח”י אלול.
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כשהי’ סב החתן בשליחות בעיר בופאלא ,למד הרבה ביחד עם הרב דוב בער צוקערמאן ע”ה,
הרב צוקערמאן עסק הרבה בלימוד המאירי ,וגם חיבר ספר בביאורי שיטת הרמב”ם ע”פ המאירי.
מועתק כאן מכתב מכ”ק אדמו”ר להרב צוקערמאן ,וגם ב’ קטעים שכתב לסב החתן אודות קביעת
שיעור אתו בהמאירי שבתורה (זוהי תורת החסידות).

קבלתי תשורתו  -הערותיו ע”ס המאירי .ות”ח על שילוחו זה ,החוברת אשר השקיע בה בקיאות כ”כ ,וקישור
שיטות בדרך הישרה .ויה”ר אשר יסגי’ חילי’ באורייתא מתוך הרחבה בגו”ר.
...והצלחה באהלה של תורה

נא לפ”ש הרה”ח והרה”ג הוו”ח וכו’ וכו’ מהורד”ב שי’ צוקערמאן .ובטח יש להם שיעור קבוע יחדיו במאירי
שבתורה.

מכ’ הקודם ודאי הגיעו (אנגערירט בלע”ז .כמש”פ בלקו”ת ר”פ שמיני) ,ומסר הפ”ש גם להרד”ב שי’ צוקערמאן,
וגם קבע אתו שיעור .ות”ח כשיודיע ע”ז

לזכות
החתן התמים ברוך בועז שי’
והכלה המהוללה מ’ לאה תחי’

יורקאוויטש
לרגל נישואיהם בשעטומ”צ
יום רביעי ט’ תמוז ה’תשס”ט שנת הקהל
נדפס ע”י הוריהם
הרה”ת ר’ שמשון אהרן וזוגתו מרת רבקה שיחיו

יורקאוויטש
הרה”ת ר’ דוד יצחק וזוגתו מרת פייגא שיחיו
חסדן
וזקניהם
הרבנית דבורה תחי’ גראנער
מרת עטיא תחי’ יורקאוויטש
הרב ר’ פנחס וזוגתו מרת פעסי’ שיחיו (סלאווין) פודרביניק
לעילוי נשמת
הרה”ג הרה”ח הרב יצחק דוד ע”ה גראנער
הרה”ג הרה”ח ר’ יעקב בן-ציון ע”ה יורקאוויטש
הרה”ח ר’ יוסף חיים ע”ה סלאווין
הרה”ח ר’ ישראל ועלקא ע”ה חסדן

