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פתח דבר
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מוגשת בזה תשורה מיוחדת - מיוסד על הנהגתו של כ"ק 

אדמו"ר מהוריי"צ שחילק 'תשורה' בחתונת כ"ק אדמו"ר נשיא 
דורנו - הכוללת: אגרות קודש ומענות - מכ"ק אדמו"ר נשיא 

דורנו.

הא-ל הטוב הוא ית' יברך את כבודו ואת אנשי ביתו יחיו בתוך 
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א







מענה כ"ק אדמו"ר לאב הסבא של החתן, ששאל על בנו בנוגע
להסתדרותו בעתיד: "ידבר עם הנהלת הישיבה"

מענה כ"ק אדמו"ר לסב החתן שהוצע לו ללמד כמשפיע בישיבת תות"ל
כפ"ח: "יתייעץ עם הנהלת ישיבת תו"ת וה' יצליחו".

מכתב כ"ק אדמו"ר כללי פרטי לסב החתן,
בכתי"ק "והפ"נ יקראו עה"צ".

ובסיומו: "בברכה להרחבת הפרנסה".

מכתב כ"ק אדמו"ר לסב החתן מי"א ניסן תשל"ב:
בכתי"ק: "והפ"נ יקרא עה"צ"

מכתב כ"ק אדמו"ר לסב אב הכלה:
"שסו"ס יהי' דידן נצח"

מברק כ"ק אדמו"ר הריי"ץ לסב אם הכלה לרגל נישואיו

בכ"ג שבט ה'תשנ"ב שלח אב החתן פקס 
לכ"ק אדמו"ר בזה"ל: ...היום הרופאה 

התקשרה שהיא בהריון אך לפי התוצאות 
יכול להיות שישנם תאומים, ולכן היא רוצה 

 לבדוק אם באמת ישנםUltra-Soundלעשות 
 Ultra-Soundתאומים. האם עלינו לעשות ה-

או לא?

וע"ז בא מענה כ"ק אדמו"ר:
"הרי אין נפק"מ למעשה עתה ולמה

להבלבל? אזכיר על הציון"

מאחר והחתן הינו נין ונכד לר' לוי יצחק מברדיטשוב
מובא בזה (בפרסום ראשון) מכתב כ"ק אדמו"ר "להנהלת אגודת ניניו ונכדיו"

 סב הכלה הרב שמחה זירקינד שימש בשליחות במדינת טוניסי' בין השנים
תשכ"ג-תשכ"ז, מאחר וידע שהמתנה היחידה שהרבי חיבב הם ספרים, לכן
בזמנו הפנוי הסתובב בכפרים ועיירות וחיפש ספרים יקרי ערך כדי לשלחם

במתנה לכ"ק אדמו"ר, הוא קנה ספרים ממוסדות ואנשים פרטיים ושלחם לכ"ק
אדמו"ר. המכתבים דלהלן עוסקים בספרים, ומובא גם צילום של ה"שער בלאט"

של כמה מהספרים הנמצאים כיום בספריית ליובאוויטש.

טוניס מכ"ג כ"ז -שליחות, היתה לו ישיבה
ידע שהמתנה היחידה של הרבי זה ספרים והלך לחפש ספרים, במוסדות

 - וקנה חצר מלאה ספרים,, ישבו בחוץ במים ושלגיםnabulואניםש פרטיים,  
,שילם עליהם והרבי רצה לשלם ושילם על ההוצאות, שיחפשו לא רק מחברים

ספרדים אלא גם מאשכנזים, ואז חיפש הספרים,
ישנו ספר - באחרונה כתוב בכת"י - תלןמיד של האריז"ל והוא כותב ויהי רצון
שתולעים לא יאכלו כתב ידי, והפלא שתולעים אכלו את כל הסביבה ואף תולעת

לא אכלה האותיות

הי' אש ונשרפה במסמכים שלי.

א
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טוניס מכ"ג כ"ז -שליחות, היתה לו ישיבה
ידע שהמתנה היחידה של הרבי זה ספרים והלך לחפש ספרים, במוסדות

 - וקנה חצר מלאה ספרים,, ישבו בחוץ במים ושלגיםnabulואניםש פרטיים,  
,שילם עליהם והרבי רצה לשלם ושילם על ההוצאות, שיחפשו לא רק מחברים

ספרדים אלא גם מאשכנזים, ואז חיפש הספרים,
ישנו ספר - באחרונה כתוב בכת"י - תלןמיד של האריז"ל והוא כותב ויהי רצון
שתולעים לא יאכלו כתב ידי, והפלא שתולעים אכלו את כל הסביבה ואף תולעת

לא אכלה האותיות

הי' אש ונשרפה במסמכים שלי.

א

מענה כ"ק אדמו"ר לאב הסבא של החתן, ששאל על בנו בנוגע
להסתדרותו בעתיד: "ידבר עם הנהלת הישיבה"
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בכתי"ק "והפ"נ יקראו עה"צ".

ובסיומו: "בברכה להרחבת הפרנסה".

מכתב כ"ק אדמו"ר לסב החתן מי"א ניסן תשל"ב:
בכתי"ק: "והפ"נ יקרא עה"צ"

מכתב כ"ק אדמו"ר לסב אב הכלה:
"שסו"ס יהי' דידן נצח"

מברק כ"ק אדמו"ר הריי"ץ לסב אם הכלה לרגל נישואיו

בכ"ג שבט ה'תשנ"ב שלח אב החתן פקס 
לכ"ק אדמו"ר בזה"ל: ...היום הרופאה 

התקשרה שהיא בהריון אך לפי התוצאות 
יכול להיות שישנם תאומים, ולכן היא רוצה 

 לבדוק אם באמת ישנםUltra-Soundלעשות 
 Ultra-Soundתאומים. האם עלינו לעשות ה-

או לא?

וע"ז בא מענה כ"ק אדמו"ר:
"הרי אין נפק"מ למעשה עתה ולמה

להבלבל? אזכיר על הציון"

מאחר והחתן הינו נין ונכד לר' לוי יצחק מברדיטשוב
מובא בזה (בפרסום ראשון) מכתב כ"ק אדמו"ר "להנהלת אגודת ניניו ונכדיו"

 סב הכלה הרב שמחה זירקינד שימש בשליחות במדינת טוניסי' בין השנים
תשכ"ג-תשכ"ז, מאחר וידע שהמתנה היחידה שהרבי חיבב הם ספרים, לכן
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ספרדים אלא גם מאשכנזים, ואז חיפש הספרים,
ישנו ספר - באחרונה כתוב בכת"י - תלןמיד של האריז"ל והוא כותב ויהי רצון
שתולעים לא יאכלו כתב ידי, והפלא שתולעים אכלו את כל הסביבה ואף תולעת

לא אכלה האותיות

הי' אש ונשרפה במסמכים שלי.

א
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לא אכלה האותיות
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הי' אש ונשרפה במסמכים שלי.

א
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לזכות
 שיחיושיינא והכלה מרת זאבהחתן הרה"ת 

שטיינמץ
לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת

ו' אדר, ה'תשע"ה

נדפס על ידי ולזכות הוריהם
שטיינמץ שיחיו שרה וזוגתו מרת חיים שאולהרה"ת ר' 
צירקינד שיחיו רחל וזוגתו מרת שניאור זלמןהרה"ת ר' 

ולזכות זקניהם שיחיו
שטיינמץ שיחיו יפה וזוגתו מרת אבא מיכלהרה"ת ר' 

שיפרין שיחיו גאלדא מרים  וזוגתו מרת צבי הירשהרה"ת ר' 
צירקינד שיחיו  פריידא חנה  וזוגתו מרתשמחה ירחמיאלהרה"ת ר'  

 תחי' קוניןבינה רבקהמרת 

ולעילוי נשמת
קונין ב"ר דוד פנחסהרה"ת ר' 
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