
 
 

  

 תשורה 

  
 

 משמחת הנישואין של 

 שיחיו   חיים ישראל יואל וריקל 

 וילהלם 
 ה'תשפ"ב   כ' אדר שני 
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 ב"ה

 פתח דבר 
שי׳ עם ב"ג הכלה חיים ישראל יואל ת צאצאינו החתן הרה"ת  ולזכרון טוב, ליום כלול

 תחי׳, ריקל  המהוללה מ׳  

הריי״צ, בעת חתונת כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית נ"ע, ועל יסוד הנהגת אדמו״ר  

 –ביום הבהיר י"ד כסלו תרפ"ט  

, זו  הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק, בתשורה

ב'(א)    ת ודשיח  גהההעלי    הכוללת: פ' פרה, שב)  (  ;כ"ה אדר ה'תשמ"ח  , יום  ויק"פ,  "פ 

   ."חמה'תשמבה"ח ניסן  

כמה  הוספהבתור   צורף  באנגלית,  מערכת  מכתבים  באדיבות  בזה  המתפרסמים   ,

"Rebbe Responsa  "–   בשפה אדמו"ר  כ"ק  מכתבי  כל  וריכוז  לאיסוף  פרוייקט 

 .האנגלית, וזכות הרבים תלוי' בהם

 יצויין שצילמי הכתי"ק והמכתבים מתפרסמים כאן לראשונה. 

 לדפוס.   עזרתם המרובה בהכנת תשורה זו  על "מפתח" תודתינו נתונה למערכת  

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

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

 

 בשמחה ובברכה 
 מוקיריהם ומכבדיהם

 ראזענבלום משפחת                                                                             וילהלם משפחת 

 קאראקס, ונצואלה                                                                         ברוקלין, ניו יארק             

  

 ב, ה'תשפ" כ' אדר שני

 כ"ק אדמו"ר שנת המאה ועשרים להולדת 

 ברוקלין, נ.י. 
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 חתונת כ"ק אדמו"רעת  התשורה שחולקה ב 
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 כתבים מ
  א
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 לזכות

 חיים ישראל יואל   ת "החתן הרה

 ריקל  המהוללה מ'  והכלה

 וילהלם שיחיו

• 
 ר שיבנו בית בישראל"יה

 בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה 

 כפי שהם מוארים במאור שבתורה 

 תורת החסידות זוהי 

 ר "ק אדמו"לנחת רוח כ

• 

 הוריהם  ולזכות 

 וילהלם  שיחיוחנה ו לוי יצחק ת "הרה

 ראזענבלום שיחיו חנהו  יהושע דוד ת" והרה


