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בס"ד
פפתתחח דדבברר

התמים נו הרב יכנו בנשואי צאצאיאנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול ז
.  ח"עה'תששלישי בכסלו שתחי' בשעה טובה ומוצלחת ביום ג חנה שיחי' עב"ברוך שלום 

לשמוח אתנו יחדיו, ביום וברצוננו להביע בזה תודתנו לקרובינו, ידידינו ומכירינו, אשר הואיל
טוב וחיים מאושרים בגשמיות -שמחת לבבנו, ולברך את החתן והכלה ואותנו כולנו בברכת מזל

וברוחניות.

מתכבדים אנו להגיש לפני כבודו ובני ביתו יחיו, ידידנו ומכירינו שליט"א המשתתפים בשמחתנו, 
"תשורה" מיוחדת זו, הכוללת: -שמחת חתן וכלה  

מכתבי קדש ששיגר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לסב החתן, הרה"ח ר' יעקב עמנואל ע"ה צילומי 
שחט.  

. טעויות בפענוחם מכתב ידו. ושגיאות מי יביןאלו-יתכן שחלו אי

נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ובתפילה להשי"ת, ובלשון כ"ק אדמו"ר בעצמו: "
אלנו". ולמטה מעשרה טפחים, והוא יג

משפחת גורעוויטשמשפחת וואגעל 

 ---------------------------------
ח"עה'תש,ג'  כסלו 
 , נ.י.ברוקלין



" לרמז על סיום ציטוט לשון הפסוק. גו'" ל"כוהרבי שינה ממילת "

פי"ג טו, טז-ציין הרבי הפרק והקטע במדרש במדבר רבה  ,לסיום





בקטע האחרון הרבי  העביר הקולמוס על המילים "יהי רצון" 
הקטע במילת "כיון".אות ש' במילת "כיון", והתחיל הוספת 



מילתתהדגש. "גם[כולל]""מנצל". מילתתהדגש"בפ"ע". [לא רק חלק]בקטע הב' "שהוא" 
[בימי].בו [היותו]–בשורה הב' –בקטע הג' . "ליצור"





במ"מ." ]שמצטט"[–הוספות חצאי ריבוע. קטע הד' –". קטע הב' ז"ל". "שורת המאמרים"- קטע הא' 
"בע"ש".  למילת"בעש"ט" שינה ממילת–בסעי' ד' . דייך"(ירוש' סנהדרין א, ב)המאמר"–בסעי' ב' 

מופיע כן". אחרי מילת "לידתו" –[בנסתר] (או מבן עשר דוקא ?)". " [שנולד]"לפרש"."[אי אפשר]-הבסעי' 
בכוונה א"ע מאז".* "אבל לא שהסתיר 







אחר""[הבפועל]ע"ד".  "[לא נשמע] 
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 אל-וב תורעה ,א"טילשודוד י"ע- פ"עב רבכמ יתרשיא המודמכ- ט"שעבה ד"ע ורפס תלבק
.ע"כמב ספדנהמ 'סה הנתשנ אל חטבש ירמאב .יתנפתנ







ברכת הרבי לכבוד קישורי ה"תנאים" שהתקיימו אצל סב החתן, הרב שוחאט. 



ת"ח. 



ע"ג העתקות)(-בשורה הא'

ולבשו"ט בכלל ובפרטלפני החתימה: 







כל המברך מתברך בברכתו של ה'





יבתו או שבי מתחיל ? בימים בסאהבירר ושקו"ט מקודם בזה עם המת-לסיום: באגה"ק





בברכה שיהא סיום אגה"ק בשטומו"צ





ס' על הבעש"ט. ההי' המשך לשלוח תרגום אגה"ק למכ"ע?מובן שכדאי להו"ל במהדו"ת –לפי כתבו 



] ובזריזות צוואת הריב"שדס' צוה"ר [ההו"ל בלהצלחה ובפרט לפני החתימה:





בתוס' אל"ף! שליט"א)-העתק מכ"ק אדמו"ר מסלאנימא(

[בכל הענינים]להצלחה בכה"עלפני החתימה: 





הרב שוחאט כתב להרבי ע"ד קושי בלקו"ש פ' תזריע הביאור בנוגע הגאולה אם תהי' בניסן או בתשרי. 
יטת ר"א (חדש תשרי) ולא לשיטת ר"י.   שראיות רק לושואל שלכאורה מצינו 

המענות לפי סדר תוכן של המכתב:

)1(וע"ז העיר הרבי : ?! -ומוסיף ששאל אצל אנ"ש ששייכים לזה ולא נמצא פשר

)7(כתב הרבי ואולי לזכותו [בצדקה] המצו"ב -לצד הימין של הקטע "לא מצאתי בגמרא"
)6בארזים נפלה כו' (ולמטה מזה הוסיף הרבי: האם 

?!העיר הרבי: –לסיומו כותב הרב שוחאט: יגעתי ולא מצאתי וגם שאלתי כו' 
מ"ד] כר"י. ב"הפלוגתא בגמרא וסתם [:נחות. מה שזכור ליהאין הזמ"ג לחקו"ד מי אחראי לה"

)3ושכ"כ הצ"צ (

)  4באוה"ת   ??    בא  (

)  5בהזכרת המאמר (]?[ר"פמאמר בסה"מ  ת?  חזרתי 



לזכות

בבררווךך ששללווםםהחתן הרה"ת 
חחננהה מרתוהכלה

שיחיו
וווואאגגעעלל

נדפס ע"י
גורעוויטש-וואגעלמשפחת

שיחיו


