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 ב"ה. 

 פתח דבר 

החתן   צאצאינו  כלולת  יום  טוב,  ב"ג   משההתמים  הרב  לזכרון  עם   שי' 

תי', הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב    בלומא בריינאהכלה מ'  

בתשורה  – שליט"א  רמיוסד על ההנהגה בעת שמחת הנישואין של כ"ק אדמו"  –  ומרחוק

 המוסגרת בזה. 

* 

 התשורה כוללת: 

 . גורארי'שי' יצחק מאיר וחנה רבקה לחתונת זקני החתן הרה"ת ר' ם ג' מכתבי א( 

 . ייםההילדסשי' שמואל מרדכי ורבקה ב( מכתב לחתונת זקני החתן הרה"ת ר' 

 . ע"ה נפתלי הערץ מינקאוויטשאבי זקנתו של החתן ר' ג( סיפור מיחידות של 

ע"ה, וכתי"ק   ישראל דזיקובסוןו של החתן הרה"ת ר'  ת( צילום כתי"ק מענה לאבי זקנד

 ממכתב ניחומים לפטירתו. 

 . ע"ההרב מרדכי דוב אלטיין כמה מענות לאבי זקנתו של החתן ה( 

 . פוטאששי' אפרים זלמן לזקנו של הכלה הרה"ת ר'  ם( מכתביו

 .פוטאש תי'טויבה מרת  זקנתו של הכלה ר"ד יחידות של ז( 

 ע"ה.שמעון פוטאש לאבי זקנו של הכלה הרב  םמכתבי ( ח

* 

ויהי רצון, שתיכף ומיד "ישמע . . קול ששון וקול שמחה" האמתי, כאשר "נזכה זעהן  

 תיכף ומיד ממש! שליט"אזיך מיטן רבי'ן", בהתגלות כ"ק אדמו"ר 

 לויפער משפחת      גורארי' משפחת       
 
 

 שנת הקהל   -ג  ה'תשפ"  ג' כסלו,

 שליט"א מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר  

  ברוקלין, נ.י. 
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 שליט"א  כ"ק אדמו"רחתונת עת התשורה שחולקה ב 
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 לחתונת זקני החתן ם בימכת
 ן וכלה לחת א.
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 ן חתהורי הל .ב
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 הורי הכלה ל .ג
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 מכתב לחתונת זקני החתן 
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 חתונה ביום היארצייט

של   זקנתו  אבי  של  היארצייט  יום  כסלו,  בג'  מתקיימת  החתונה 
 ע''ה.  מרדכי דוב אלטייןהחתן הרב 

 : מינקאוויטששי'   יוסף בקשר לכך מספר ר' 

באולם    אפרים שמוקלערלר'    חנהבשנת תשכ"ד, נישאה אחותי  
מענאר" )בו התועד כ"ק אדמו"ר שליט"א כמה פעמים    פרענקלין"

 ח' תמוז תשכ"ד.  בשנות היו"ד( ביום ה', 

ר'   הכלה  מינקאוויטש אבי  הערץ  שהחופה    נפתלי  סידר  ע"ה 
בלילה, לאחר צאת הכוכבים, היות וח' תמוז    8:45נקבעה לשעה  

  יעקב יצחק הוא יום היארצייט של אביו החסיד הנודע התמים ר'  
 ע"ה )ר' איטשקע לימא'ס(.

לרבי,   ההזמנה  את  מסר  והוא  החתונה,  לפני  ליחידות  כשנכנסו 
אל הרבי מיד למה החופה מתקיימת בשעה כזו מאוחרת, ובפרט  ש

 שהחתן וכלה צריכים לצום כל היום ביום קיץ ארוך.

הרבי   הכיר  )אותו  היארצייט של אביו  בגלל  אבי שזהו  כשהשיב 
 אישית עוד בלענינגראד(, אמר הרבי )תוכן(:

וואס? איר ווייסט דאך אז צו א חתונה קומען דריי דורות פון עולם  
איר הא זאלט  דארטן.  זיין  טאטע  אייער  דאך  וועט  במילא  מת, 

 מאכן די חתונה פאר די שקיעה.

 . הטלפון י "ע , והודיעו לכולם 7מיד שינו את זמן החופה לשעה 
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 מענה לאבי זקנו של החתן הרב ישראל דזייקובסון 

 

 ]תשל"ה[ 

מענה לר' ישראל דזיקובסון על מכתבו )להמזכיר הרי"ב הלוי  
אותי   להחזיק  חפץ  בודאוו  "הרופא  כתב:  בו  קליין( 

טיוו עד יום ו' הבע"ל, ואח"כ אומר שברצונו שאשאר  עבהאינסט 
העבר,   ג'  מיום  הוטב  ת"ל  מצבי  שבועות.  כב'  החולים  בבית 
אנא   בריאותי.  במצב  שינוי  איזה  לא הרגשתי  ב'  ביום  ובאמת 

ת  לשאול עצת קדשו איך להשפיע על הרופא הנ"ל שיתן לי רשו
שלמה   רפואה  לי  ישלח  והשי"ת  לביתי.  לבוא  הבע"ל  בשבוע 

 בקרוב ממש" )מצילום כתי"ק(: 

להנ"ל   במענה  עה"צ.  ער"ח  ישאל    –הזכרתי  הש"ק  לאחרי 
  לרופא וכיון שהתורה נתנה רשות )וכח(    – חוו"ד הרופא בכ"ז  

עליו   ילחוץ  לא  ומתוך    –  כלל לרפאות,  כהוראותיו,  ויעשה 
  . שמחה
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 דזיקובסון הרב ישראל מכתב ניחום אבלים אחר פטירת 
פרטי קבוע למכתב ניחום אבלים, -יש לציין אשר בד"כ הי' נוסח כללי

 ולפנינו טיוטת נוסח מיוחד בכתי"ק, שהוא דבר די נדיר 

 ב"ה יט סיון ה' תשלה,

 ברוקלין  נ י.         

 משפחת דזיקובסון שליט"א                    

נצטערתי רבות על פטירת הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ בעל מרץ  
לתומ"צ   פעלים  דא"ח    בירורב  משפיע  מעון,  השיב  ורבים 

 – בישיבת תו"ת מיסודם של כ"ק רבותינו נשיאינו 

 * הר"ר ישראל ע"ה 

  והמקום ינחם . . 
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 כמה מענות לאבי זקנתו של החתן 

 מרדכי דוב אלטיין ע"ה הרב 
 

 ]מענה[ 

 מענה להרב מרדכי דוב אלטיין )מהעתקה(: 

 רופא מומחה 

 מומחים.  שני רופאיםכדעה אחידה של   –במקום ספק 

 

 ]מענה[ 

 מענה להרב מרדכי דוב אלטיין )מהעתקה(: 

בתורת   נתגלה  )שבדורותינו  שבתורה  מאור  בלמוד  הוספה 
 החסידות( ובחיות ובזה והוא העיקר 

 אזכיר על הציון
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 פוטאש הרב אפרים זלמן סב הכלה  ל םמכתבי
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 לבשו"ט חי"ק בברכה 
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 בצ"צ כו'סק ועהוו"ח אי"א 
 

 : המכ' כתב הנמען ליוןגל ע
כשש   – קבלנו מכתב זה בדיוק שבוע! לפני ששמעון שי' נכנס לבית הרפואה למבחן  

חדשים אחרי התאריך במכתב, וכנראה ג"כ שאדמו"ר שליט"א ידע שעסקתי במבצעי  
  בתי סוהר, חדרים וכו', ולכן שינה הטיטול'ן. 
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  י והפ"נ שיקראו על הציון. נתקבל המכתב
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 וזוג' תי'



 משה ובלומא בריינא גורארי'תשורה משמחת נישואין של 

29 
 

 

 וזוג' תי'מו"ה אפרים זלמן שי' עוסק בצ"צ כו' הוו"ח אי"א נו"נ 
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 עוסק בצ"צ כו'"ח אי"א נו"נ רהה
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 "ההערה היפה ברמיזת כל עשר המבצעים בפ' ויצא"

השיק מספר מבצעים במשך השנים מתחיל עם   נשיא דורנוכידוע הרבי  
 .מבצע תפילין בתשכ"ז 

מזמן לזמן הוסיף עוד מבצע ועוד מבצע עד שבסוף הלמד'ס בערך היו 
 :מבצעים דהיינו עשרה

ישראל;  1  אהבת  מבצע  חינוך;  2.  מבצע  תורה;  3.  מבצע  מבצע  4.   .
ספרים; ושלש  . מבצע בית מלא 7. מבצע צדקה; 6. מבצע מזוזה; 5תפילין; 

דהיינו:   במיוחד  לנשים  ששייכות  נש"ק  8מצוות  מבצע  שבת    -.   נרות 
 . מבצע טהרת המשפחה.10. מבצע כשרות האכילה ושתי'; 9קודש; 

בנוגע  בהתוועדויות  ועוה"פ  עוה"פ  ועידד  הזכיר  הרבי  השנים  באלו 
 . למבצעים אלו

תשל ויצא  פ'  ברכות  "בשבוע  שבע  בסעודת  לנאום  הוזמנתי    בביתט 
' הי  שכל  פתאום  רעיון  לי  נפל  ובתוך ההכנות שלי על מה לנאום  טשליובאווי
 : ל"כנ השבוע' בפ מפורשים אפילו או מרומזים מבצעים

כשרחל אמנו נתנה הסימנים לאחותה לאה כדי   מבצע אהבת ישראל: .1
ויגרש אותה  שלא תתבייש אם יעקב אבינו הי' מכיר שזאת לא רחל 
מהחדר זאת כבר מדריגה גבוה של אהבת ישראל אבל באופן שטחי לא 
מעריכים את זה כ"כ היות ואחרי שבוע גם היא התחתנה עם יעקב. אבל  

ו כל התורה כולה עד כשלוקחים בחשבון שבוודאי ידעה שהאבות קיימ
שלא ניתנה ולכן חשבה שהיא לא תתחתן עם יעקב לעולם ועד מפני 
ללאה,   הסימנים  כשנתנה  ולכן  אחיות.  שתי  עם  להתחתן  שאסור 

לעולם ועד! ואין אהבת ישראל גדול   -לדעתה נתנה לה החתן שלה ג"כ  
 .מזה

 התיר  יעקב   למה יש דיון במפרשים )כולל שיחה נפלאה מכ"ק אדמו"ר(
 מההיתר   ידעה  לא   שרחל  בוודאי  אבל  אחיות  שתי  עם  להתחתן  עצמול

 .הזה
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ישנה שיחה מרבי שמדגיש שיעקב אבינו סלל הדרך איך    :מבצע חינוך  .2
 .לחנך ילדים במצב של גלות דווקא כשהי' בחרן

כידוע שיעקב למד תורה יד שנה בישיבת עבר )שם כבר   :מבצע תורה  .3
 .מת( קודם שברח לחרן )רש"י(

ידוע שהזהר מגלה שכל העסק עם המקלות והצאן הי'  :מבצע תפילין  .4
 . כדי להמשיך למטה ענין מצות תפילין

מזוזה  .5 בית    :מבצע  אם  כי  זה  אין  הפרשה:  בהתחלת  במילים  מרומז 
 . אלוקים וזה שער השמים )על מזוזות ביתך ובשעריך(

 . בתחילת הפרשה: כל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך :בצע צדקהמ .6

 ".מרומז בהזכרת בית עוה"פ "ויקרא...בית קל :בית מלא ספרים  .7

נרות שבת קודש, כשרות האכו"ש טהרת לנשים.    מבצעים .   10.    9 .8
 : המשפחה 

הגמרא במסכתא מגילה דף יג: מספרת השיחה בין יעקב אבינו ורחל 
אמנו כשפגשו בפעם הראשונה אצל הבאר. אחרי שיעקב אמר שרוצה  
יתן   לא  ולבן  ממנה  גדולה  יותר  אחות  לה  שיש  אמרה  אתה  להתחתן 

 ולכן לרחל להתחתן קודם אחותה. הסבירה שיעקב לא יוכל לרמות אבי'  
 !הסימנים היו מה מפרט לא  'הגמ אבל'. סימנים לה מסר'

אבל על הפסוק )בראשית כט:כה( ויהי בבקר והנה היא לאה או' הדעת  
זקנים על אתר 'שכל הלילה היתה עושה עצמה כרחל מתוך השלשה 

 והדלקת הכותב(    -השייך לכשרות  נדה וחלה )  -סימנים שמסרה לה  
 . הנר כמו שמסרן יעקב לרחל

זעהר   זיך  געקאכט  האט  והרבי  המבצעים היות  בעשרת  שטארק 
לו על ענינים אחרים. מה  החלטתי להוסיף את הווארט במכתב שכתבתי 

 : ריך ה' כסלו תשל"ט בו הוסיף בסוףתא נועם הי' לקבל מכתב ממנו ב 

 ]ראה צילום המכתב בעמוד הקודם[
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 .נ.ב

יצליח   כן  ויצא.  בפ'  המבצעים  עשר  כל  ברמיזת  היפה  ההערה  על  ת"ח 
 . שמחהבהפצתם כפשוטה מתוך 

השיחה   אחרי  כמדומני  מעניינת  נקודה  עוד  תפסתי  זמן  אחרי 
האהלה  יצחק  ויבאה  כז:סז  בראשית  הפסוק  על  הרש"י  על  המפורסמת 
נר   הי'  קיימת  ששרה  זמן  אמו...שכל  שרה  היא  ...והרי  אמו...ורש"י  שרה 

)חלה   בעיסה  מצויה  וברכה  לע"ש  מע"ש  וענן   -כשרות    -דלוק  הכותב( 
הכותב( ומשמתה פסקו וכשבאת רבקה   -האוהל )רמז לטה"מ  קשור על  

 .חזרו

וא"כ יוצא דבר פלא שכל האמהות הי' להן כל השלשה מצוות אלו! ז.א.  
שביססו האמהות על סמך מעשה אבות סימן לבנים שבכל בית יהודי צ"ל 

 .שהאשה אחראית על ג' מצוות אלו חלה נדה והדלקת הנר

רבקה שלחה יעקב לחרן למצוא לו ולהוסיף שזה עולה על הדעת שכש
אשה היא בוודאי הגידה לו למסור לכלתו פרטי האחריות של אשה יהודית  
סימנים!  הג'  לה  מסר  מיד  יעקב  עם  להתחתן  רחל  שהסכימה  אחרי  ולכן 
שי"ל  הסימנים  לאה  קבלה  לבן  של  הרמאות  ע"י  שרק  ג"כ  מזה   ויוצא 

 . ניםלאה תקבל הג' סימ  שמלמעלה סבבו כל העסק כדי שגם 
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 ר"ד יחידות זקנתו של הכלה מרת טויבה פוטאש 

Mrs. Toebe Potash relates: 
 

In Yechidus with Shimon z"l, the year the Rebbe 

launched Tzivos Hashem, he told Shimon that he 

wants him to be a general in Tzivos Hashem. I 

gasped. But the Rebbe replied - "there is nothing 

wrong with being a general. Women can be a 

general too." 

 

Several years later I wrote about a Peula I had 

done and said that I hoped I had fulfilled the 

Rebbe's instructions to be a general. The Rebbe 

wrote in reply "and there are many star generals, 

more than five." 
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 של הכלה הרב שמעון פוטאש   לאבי זקנומכתבים 
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 השיעורים משלשת יודע  בודאי
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 ולבשו"ט חי"ק בברכת מזל טוב 
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 שהרי שייכת,  – באמתכי , "שייכותלו כל לכאורה אין "כתבתי 

 איך רואים צעד ושעל שעל כל  –מענה על האמור 
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 חי"ק בברכה בכבוד ו
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 לבריאות ולבשו"ט חי"ק בברכה 
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 לזכות 

 שי'  משה  התמים החתן הרב 

 תי' בלומא בריינאוהכלה מ' 

 גורארי'

 לרגל נישואיהם בשטומו"צ

 ג ה'תשפ" ג' כסלו

 הקהל שנת 
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