
ד“בס  

 בחופת הסבא והסבתא של החתן,
גרליק‘ הרה"ח הרב גרשון מענדל וזוגתו הרבנית בתיה שי  

אחרי הסידור קידושין והכלההרבי מחייך להחתן   
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 פתח דבר

אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו, הבחור 
 שתחי'.רבקה שי' עב"ג המהוללה  שלוםהתמים הרב 

לאחרונה נהוג לחלק "תשורה" בשמחת נישואין, וכנראה זה מיוסד על זה שבחתונת הרבי, 
 חילק אדמו"ר הריי"צ תשורה לכל המשתתפים.

 תשורה זו מתחלקת לכמה מדורים:

של   א. מדור מכתבים למשפחה:  שקבלו ההורים והסבים  הכולל כמה מכתבים ומברק 
 לרגל השמחה במעונם.‘ החתן והכלה שי

שם זקנו סב אמו הרה   שלום פאזנער: ‘  ת ר " ח הרה " ב. מדור הסבא הרה  ח “ החתן נקרא על 
הרה"ת ר' שלום פאזנער, שביחד עם זוגתו הסבתא מרת חי' היו שלוחם של אדמו"ר הריי"צ 
וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לפיטסבורג קרוב ליובל שנים. זכה הסבא לקבל ריבוי אגרות 
קודש, ע"כ בחרנו כמה מסמכים בנוגע לסבא, ושלשה מכתבים שהתאריך שלהם הוא "ר"ח 

 תמוז" שהוא היום שבו מתקיימת החתונה, בשעה טובה ומוצלחת.

ט, ב"ה הסבא והסבתא של החתן, הרה"ח “ בשנה העברה- תשע   ג. מדור ארכיון הורינו: 
הרה"ת הרב גרשון מענדל שי' וזוגתו הרבנית בתי' שתחי' גרליק נכנסו לשנת השישים 
לשליחותם למילאנו איטליא, לאורך ימים ושנים טובות. לרגל מאורע זה, החליטה המשפחה 
להו"ל "ארכיון הרב והרבנית גרליק" הכולל רבוי מסמכים בנוגע לשליחותם הק', ולראש 
וראשונה, ריבוי המכתבים שזכו לקבל מהרבי (או שהרבי שלח לאחרים אודתם). בתשורה זו 

 של הארכיון.מהחלק הראשון נדפס רק מעט מזעיר 

 תודתינו נתונה לדוד החתן הרה"ת ר' לוי יצחק שי' גרליק, על הכנת החומר.

ויה"ר שתיכף ומיד נזכה להתגלות מלכנו משיחנו, ומשמחה זו וועלן מיר אריינטאנצן אין די 
 ש נאו! “ד ממ“י משיח צדקנו, מי“גאולה האמיתית והשלימה ע

 זילברברג -משפחות חזן                                                            
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מכתב הרבי להסבא 
והסבתא של החתן לרגלי 

החתונה של הורי החתן 
 ‘שי

מברק הרבנית 
לרגלי החתונה של 

 ‘הורי החתן שי
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מכתב הרבי לרגלי חתונת 
 ‘הורי הכלה שתחי
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צ והן מהרבי. “ר הריי“כידוע, הסבא קיבל ריבוי מכתבים הן מאדמו
ח תמוז, היום בו “בחרנו בארבע מכתבים מתוך ארכיונו, בתאריך של ר

 מתקיימת החתונה של נכדיהם

 

 שלום פאזנער‘ ת ר“ח הרה“מדור הסבא הרה
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שלום בן סאניא (פויזנער)  -הרבי הוסיף את שמו של הסבא  
 לרשימה זו.

 ק זה בעמוד הבא.“ראה התיאור של כי
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ת, עם “ש‘המכתב נדפס בספר המאמרים קיץ ה
 הקדמה של הרבי שבה מסביר את תוכן המכתב.
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 מבוא
מרגלא בפומא של הרבי, שהדור שלנו, דור השביעי, הוא הוא הדור שיכול ויצליח צו אייננעמען די וועלט כפשוטו. הרבי אמר 
את זה הן לשלוחים בכו"כ הזדמנויות (לדוגמא בכינוס השלוחים תשמ"ז) ווערט שלוחים און גייט אייננעמען די וועלט!, הן 
בברכות לתמימים ערב יום כיפור, והן בכינוסים לילדים של צבאות ה', שאפילו א קינד יכול אייננעמען די וועלט וכו', 

 והמפורסמות אינן צריכים ראי'.

ואכן ב"ה יצאו לאור כבר כמה וכמה ספרים המתארים הפעולות של חב"ד ברחבי העולם, לדוגמא: תולדות חב"ד (או בשם 
וכמו"כ יצאו לאור ספרים על) גרוזיא, בוכרא,   -"אדמו"רי חב"ד") בארה"ב, ברוסיא, בפולין, בארה"ק וכו' (ע"י קה"ת  

 בראזיל, ארגנטינא וכו' וכו',

 וכמו"כ הגיעה גם תורה של איטליא של יון.

ולכן, בכדי להקל על המשימה, ובקשר עם סיום שנת השישים והתחלת העשור השביעי לצאת הורינו  שליט"א לשליחות 
 לאיטליא לאורך ימים ושנים טובות,

מה ששייך לתולדות   בעיקר דהיינו    , שליט"א הורינו  החלטנו, בני המשפחה, להתחיל את המלאכה ע"י פרסום הארכיון של  
שזה רק חלק  משפחתינו   שנעשו והנעשות באיטליא - ולכן נכתב   מעט מזעיר והפעולות באיטליא - ומובן ופשוט  מהפעולות 

רק כ מוכרח לציין, שלהלן הדפסנו בעיקר  “וכמו -הכל באופן אישי (ולכן ברוב המקומות כתוב "אבא שי'" או "אמא שתחי'") 
 .- ובמהדורא המורחבת יובא גם הרקע העשיר לכל הדבריםהמסמכים

אודות תולדות חב"ד באיטליא [ואנו מקוים שגם  מורחבתבכדי להו"ל מהדורא  התחלהוכוונתינו בזה היא, שזה ישמש בתור 
שאר משפחות השלוחים יו"ל מה שיש באמתחתם] החל מהידוע ש"כאשר אמר הקב"ה למשה ולקחתם לכם פרי עץ הדר גו' 
הושיבו שלוחים על ענן ושלחום להביא אתרוגים מקאלאבריא" וכו', וכלה בהתגלותו של מלך המשיח, כמו שכתוב בגמ' 
סנהדרין (צח, א) שמשיח יתיב אפיתחא דרומי [כידוע השקו"ט בהגירסא בזה], והרבי האריך בזה בכו"כ מקומות בלקוטי 

 שיחות וכו',

ואבוהון דכולהו, כשהרבי אמר לאמנו שתליט"א ביחידות שעוד מעט משיח יגיע אפשר פריער אין מלבורן און דערנאך אין 
 מילאנו....

הנה ענין היח"צנות הי'   -תש"ל)   -עכ"פ במשך העשרים שנים הראשונות (תש"י   -וזאת למודעי: אצל השלוחים של הרבי  
מוקצה מחמת מיאוס, ולא רשמו כמעט שום דבר (חוץ מענינים היוצאים מן הכלל), וכמעט שלא עשו תמונות מהאירועים 
וכו', למרות ההפצרות הרבות של הרבי לכתוב וכו'. ויעידו ע"ז ריבוי המכתבים שהרבי כותב ש"לאחרי הפסק הכי ארוך, 
נתקבל סו"ס מכתב", או ש"קיצרו במכתבם" וכו' וכו', ולכן העבודה של איסוף החומר היא קשה שבעתיים. ובפרט אחרי 

 שישים שנה....

 מהחלק הראשון של הארכיון, דהיינו:  חלק קטן ולקראת שמחת החתונה של התמים שלום עב"ג רבקה שיחיו, מוגש כאן 

 ט).“י"ג תמוז תשי—דברים שהרבי אמר אודותם בהזדמנויות שונות (ואבוהון דכולהו—א. דבר מלכות

 ב. עד החתונה.

 .  ג. ההכנות להשליחות

 .  )מחודש כסלו עד חג הפסחד. חלק מחצי השנה הראשונה (

 שנזכה תיכף ומיד להתגלות מלכנו משיחנו. –והעיקר 

 בשם המשפחה,

 גרליק                לוי יצחק בלאאמו"ר הרב גרשון מענדל וזוגתו הרבנית בתי' שליט"א

 

 

 

 

 מדור: ארכיון הורינו
 ‘גרליק שי‘ הרב גרשון מענדל והרבנית בתי
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 כמה תמונות במחיצת הרבי
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 השיחה המקורית באידיש—ט“ג תמוז תשי“י
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 השיחה המקורית באידיש—ט“ג תמוז תשי“י
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שלוקחים את הילדים מהוריהם, ושולחים אותם ל"גן   -כללות הענין ד"גן ישראל" הוא      מ. 
ישראל", ששם יכולים ללמוד ללא בלבולים שמצד האב והאם, "כרחם אב על בנים", וכרחם 

 אם על בנים.... ומצד כל הענינים שבבית.

וע"פ מ"ש בתורה "אם בחוקותי תלכו", "שתהיו עמלים בתורה", אזי "ונתתי גשמיכם בעתם" 
הנה עי"ז שהילדים לומדים שם תורה, ומתנהגים כדבעי בקיום   -וכל הברכות המנויות בפרשה  

המצוות, אזי נעשים בריאים גם בגשמיות, כך, שיש להם יתר תאבון לאכילה, ומשחקים ביתר 
 "ששזפתני השמש", שמש דקדושה. –תענוג, וחוזרים הביתה בריאים 

צריכים הילדים להיות   הקיץ [ולא כמו אותם "חכמים" שהתיישבו בדעתם והחליטו שגם בימי  
 תחת שליטתם, ומובן, איך נראים פני הדברים ("אזא מין אויסזעהן האט עס")].

 הדברים אמורים הן בנוגע ל"גן ישראל" כאן, ועד"ז בכמה מדינות,

שבחג הגאולה, י"ג תמוז, נפתח "גן ישראל" הראשון באירופא,   -ובזה ניתוסף בשנה זו  
באיטליא, ע"י הרב ר' גרשון מענדל גרליק, עם כל התוארים שראוי אליהם, יחד עם זוגתו 

 הרבנית, עם כל התוארים שראוי' אליהם.

ובלשון המדרש "אחד מכם גולה לברברי'"... דומה   -ומזה רואים עד כמה יכולים לפעול    מא. 
 כמו שגליתם כולכם":

 חינוך לבנים ובית חינוך לבנות, ושיעורים לגדולים כו'.-נסע זוג יחידי, והעמידו שם בית

פעלו הם: נערה שנולדה   -מה שלא יכלו לפעול כל החסידים שבאירופה, יחד עם "שפיץ חב"ד"  
באמריקא, ונער שנולד ברוסיא, והקב"ה שמזווג זיווגים, הפגיש אותם בארצות הברית, ואח"כ 

לאיטליא של יון, ושם פעלו כל הענינים שבעולם, ועוד    -"פארשיקט" כביכול    –שלחו אותם  
 ידם נטוי', ועד לאופן ד"ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה".

היו לו ילדים לא היתה לו פרוטה לפורטה לקנות את ה"קעמפ", אלא נקנה בכספי הלוואה; לא  
עבור ה"קעמפ", אלא בכח, ביד חזקה ביד הגדולה וביד הרמה, אספו ילדים, ועכשיו הם מלאי 

ש"מתורבנה של ירושלים נתמלאה צור",   –שמחה, יחד עם הוריהם. וכך, הנה בסביבות רומי  
נפתח בי"ג תמוז תשי"ט, שנת השמיטה, מחנה "גן ישראל" כדי לפעול    -דקאי על מלכות רומי  

 הפצת המעיינות, באופן שע"י הילדים תהי' הפעולה גם על ההורים.

והלואי יפעל זה על כל הילדים שהוריהם מסירים אותם מן הדרך ע"י טענות של "שפיץ  
... ורוצים להשלות אותם שאם יעשו להיפך ממה שאומרים להם, אזי ישארו חסידים ”חב"ד 

 הנה יעזור להם השי"ת בדרך שלהם; -גדולים, לומדים גדולים ויראי שמים גדולים 

ע"פ המבואר   -אבל אנחנו, בשם נשיא ישראל, כ"ק מו"ח אדמו"ר נדגול!... ונלך בדרך שהורנו  
בהמשך תרס"ו שכאשר רוצים שבן המלך יצליח, אין לו להימצא יחד עם אביו, אף שיש לו זקן 
גדול, ואין לו להימצא יחד עם אמו, אף שחובשת פאה ארוכה, אלא עליו לנסוע למדינה שאלי' 

 שולחים אותו,

שיש בזה ב' פירושים: בתחילה נוסע הוא    -ושם יקויים "מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ"  
ל"דרכו" בחפץ ("יחפץ") ותענוג פנימי, ואח"כ הרי זה נעשה "דרכו" של הקב"ה (דקאי על הוי' 

שתהי' הצלחה גדולה   -שנזכר בהתחלת הפסוק), שממשיך לו מהחפץ והתענוג העליון   
ומופלגה בכל עניניהם הפרטיים והכלליים, ומזה יומשך אח"כ רוב ברכה והצלחה לכל המצטרך 

 להם, והמתעסקים והמשתדלים, מנפש ועד בשר.

 ק“השיחה מתורגמת ללה—ט“ג תמוז תשי“י
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. 

עתה יבקשו מכל הקהל שיאמרו "לחיים" עבור "גני ישראל" בכל מקום שהם, הן אלה   מב. 
שנפתחו לפני שבועות אחדים, הן אלו שנפתחו היום, והן אלו שצריכים להפתח בעתיד ("על 

 שיהיו בהצלחה, -העתיד לגבות") 

 וכמ"ש בהמכתב שיהי' זה באופן ד"באתי לגני לגנוני", שיהי' דירה לו ית',

והילדים והילדות שנמצאים שם יהיו "זרע ברך הוי", והמדריכים והמדריכות וההנהלה 
והמשתדלים והמתעסקים, ילכו בראשם לנגד משיח צדקנו, ולנגד כ"ק אדמו"ר נשיא ישראל, 

 בקרוב ממש.

(ואח"כ אמר, שיכריזו באנגלית: שיריעו ויתנו קריאת הידד משולשת לכל אלו שב"גן ישראל", 
הבנים, הבנות, המדריכים וההנהלה. וכ"ק אדמו"ר שליט"א הכריז: "שא שטילער"... ואחרי 

 הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א שכולם יאמרו ג"פ "הורעיי"). -שמישהו הכריז כנ"ל באנגלית 

 ק“השיחה מתורגמת ללה—ט“ג תמוז תשי“י

למעלה: המברק שנתקבל 
ט, “בתשי“ גן ישראל“לפתיחת ה 

 שעליו דובר בשיחה

משמאל: המכתב שנתקבל 
“ גן ישראל“לפתיחת ה 

 ט, שעליו דובר בשיחה“בתשי

המברק שאבא שלח לרבי להודיע 
“. גן ישראל“אודות פתיחת ה

 הגורם להשיחה.‘ שבפשטות הי
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, במשך השנה הראשונה (הגדולות)כמעט בכל התוועדות 
 ט,  הרבי הזכיר את  הורינו“לשליחותם, שנת תשי

 ט“ט כסלו תשי“י

 166ראה הערה 

 ט“פורים תשי
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 ט“שבט תשי‘ י

  195ראה הערה 

 א“בתשכ‘ הרב משה לאזאר שי—ט“יבלח-בערל בוימגארטן ל‘ ת ר“ממכתב הרה

, במשך השנה הראשונה (הגדולות)כמעט בכל התוועדות 
 ט,  הרבי הזכיר את  הורינו“לשליחותם, שנת תשי
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ז [בכל זה]  בהרב “יתייעצו בכק שהרבי ענה: “כי
 א  מארי דאתרא ויעשו כעצתו“גרליק שליט

ז גורארי מיחידות בשנת “מה שרשם לעצמו הרב שנ
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באלמא אטא, היתה תחנת הרכבת   –  9/10הגענו לאלמא אטא בחוהמ"ס, תש"ב יום ה' ח"י תשרי  
קל"מ בתחנה זו, ישבו אלפים ורבבות פליטים, ולא נתנו להם רשות לכנס לעיר, ורק   8רחוק מן העיר  

יום, עד שיכולנו לכנוס העירה, שם פגשנו את הרה"ח ר' חיים מאיר גארעליק ע"ה ובנו   12ישבנו שם  
, ומאז הוא חבר לבני הרי"ל שיחי' והוכרחנו ללון בחוץ 12יבדל לחיים, הת' גרשון מענדל שהי' בגיל  

תחת כפת השמים (במגרש של הרכבת) על החבילות והמזרונים ביום ובלילה, וכשהיו גשמים הוצאתי 
  המכסות שלנו די קאלדרעס, ובזה כסינו עצמנו מהגשמים

 מדור: עד החתונה

ט ידידו “התמונה למעלה מימין: אבא עם יבדלח
“ תרי ריעין דלא מתפרשין”הנאמן מנעוריו 

לייבל ראסקין, שליח הרבי ‘ ת ר“ח הרה“הרה
“ פרדס“במארוקו. כמדומני שהתמונה צולמה ב

 בלוד.

ח “הכתב יד למעלה בשמאל: מתוך יומנו של הרה
 לייבל).‘ יעקב יוסף ראסקין (אביו של ר‘ ת ר“הרה

ח הרב יוסף “ג והרה“בתמונה למעלה: בשיעורו של הרה
ח לאחר היציאה מרוסיא. אבא “גאלדבערג בברינוא בתש

 ג“מסומן בחץ, יושב ליד הגרי

 -ט“עומדים: מימין הדודה האהובה יוכבד (זלמנוב), יבלח
והדודה האהובה הדסה (פרמן). יושב הסבא ‘, אבא שי

 חיים מאיר.‘ ת ר“ח הרה“היקר הרה

ספר “כמדומני שהתמונה הזו  צולמה בפאקינג עבור ה
 ש ישלחו לו תמונות.“צ ביקש שאנ“שהרבי הריי“ חסידים
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מימין: קטע מעיתון המדבר בעד עצמו.כידוע 
נגד המסיון, ופעם “ פעילים”שאבא עבד עם 

ל, והוא ישב “עם מסיונר, וד“ התחיל”הוא 
בכלא, וזה  הוסיף על הקשיים לקבל פטור 

 והיתר יציאה לנסוע לרבי 

צבי, בשעתו -מכתב שכתב אבא לבן
ק, המבקש  את “הפרעזידענט של אה

 עזרתו לסדר לו היתר יציאה לנסוע לרבי

 מדור: עד החתונה
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בתמונה למטה: תמונה (כמדומני) 
 בישיבה בפרדס. אבא מסומן בחץ.
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למטה בימין: תמונה 
קבוצתית של הישיבה בלוד. 

 אבא מסומן בחץ

 מדור: עד החתונה
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מימין: מכתב הרבי לאמנו אודות 
 הליכה לקאלעדזש.-אי

משמאל: מכתב הרבי לאמנו 
 אודות שידוכים.

 מדור: עד החתונה
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שני מכתבים של הרבי 
 לאמנו אודות שידוכים.

 

 מדור: עד החתונה
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 מדור: עד החתונה

מכתב מהרבי לרגלי הולדת 
שמואל זלמנוב (בן ‘ אחיינו, ר

 הדודה יוכבד).
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 מדור: עד החתונה

למעלה: מכתב המדבר בעד עצמו, 
ח שניתנו “בנוגע לשיעורים בדא

ז נתקרבו “בישיבת תורה ודעת, שעי
 ‘.כ ומהם שהיום הם שלוחים וכו“כו

ת “מימין: מכתב הרבי לקשו
אבל “, ווארט”(כיום עושים 

בשנים ההם היו עדיין עושים 
ת) שהתקיים בפיטסבוג “קשו

(ראה עמוד הבא). הרבי הוסיף 
 ק:“בסופו בכתי

  ק.“ולהצלחה בעבוה

לכאורה הכוונה, כי אבא שימש 
ל “אז בתור משפיע בישיבת תת

 בעיר נוארק.
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 מדור: עד החתונה
ש דווארקין “י הרז“מימין: קטע מהתנאים. נכתבו ע

ש “י בישיבה של הסבא הר“שכיהן בשעתו כר
‘ צבי לרמן. להעיר שאביו, ר‘ ק הוא ר“פאזנער. הע
פ “החברותא של הסבא רש‘ חיים בער הי

 בליובאוויטש.

למטה: אחת מהתמונות של הסידור קידושין. 
 י.“תמוז תשח‘ ד

מ “מכתב מהרבי להסבא רח
 ד שלא הגיע לחתונה.“בכפר חב
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 מדור: לפני השליחות

גן “מיד אחרי החתונה, הורינו נסעו ל
הרב של ”אבא שימש בתור “. ישראל

מימין: העתק המכתב של “. הקעמפ
 הרבי לקעמפ. 

 

משמאל: מכתב מהרבי לשנה 
 החדשה.

 ק בסופו:“הרבי הוסיף בכי

 הצלחה מופלגה בעניני הכלל והפרט.

“ הדיבורים”כי אז התחילו כבר 
 אודות שליחות. 
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* אין כאן המקום להאריך אודות 
הרב —ט“יבלח-הקשר בין אבא ל

בית “אברהם סופר [המהדיר של ה
‘ לרבינו המאירי]. הוא הי“ הבחירה

מגיע לעיתים תכופות לביתינו 
במילאנו. וגם ידוע הקשר ההדוק 

בינו לבין הרבי. הרב סופר, לפני 
המלחמה, שימש ברבנות בעיר 

ולכן ידע היטב השפה ‘, גוריצי
האיטלקית. שאלנו אותו פעם אם 

הרבי מדבר איטלקית, והוא ענה: כן! 
 out ofאבל מדבר מאוד לאט כי הוא 

practice כבר הרבה שנים שלא) ....
 דיבר השפה הזו....)

 האם הרבי מדבר איטלקית? 

 רבים שואלים אותנו האם הרבי דיבר איטלקית.

 דוגמאות:‘ ב ג“כ ראיות לזה. מצו“ישנם כו

ז (הורינו נסעו “י גנזבורג מתשי“מכתב הרבי לר .1
ט) שמר ציפעל יכול לכתוב “למילאנו בתשי

 באיטלקית.

י (חותנו ‘ורג‘מ, שהרבי כותב למר ג“. מכתב מתשד2 .2
שיכול ‘) א חדד שי“ת ר“של השליח לטריעסטי הרה

 לכתוב בשפת מדינתו.

הסיפור למטה מהרב אברהם סופר (שרייבער),  .3
 המהדיר של הבית הבחירה להמאירי.
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 ההכנה לשליחות

אבא קיבל הוראה (אינני יודע אם ביחידות או 
פתק) שיקבל סמיכה להוראה דהיינו יורה וידין 

ושימוש. מימין: העתק הסמיכה והידין. היות 
המשפיע בנוארק, הוא קיבל שימוש ‘ והוא הי

י בישיבה “גם ר‘ גר שם והי‘ י שפיץ שהי“מהר
שהיא עדיין זוכרת ‘ (שמעתי מבתו שתחי‘ וכו

הביא אותה אתו ‘ ט שאבי-בתור ילדה בת ח
 ‘).מנוארק לחופת הורינו שי

מימין: חלק 
מהקטלוג של 

משנת “ ת“קה”
י שאבא “תשח

השתמש בו לקנות 
הספרים עבור 

 השליחות
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כשהורינו הגיעו לאיטליא היו 
שם שלושה דברים שהרבה 

שלוחים היו מאחלים לעצמם 
למצוא במקום שליחותם: אן 

עלטערער חסיד, א 
ליובאוויטשער שוחט ומקוה 

ג בור. הורינו זכו “בור ע
 לכולם. 

צ “ר הריי“מימין: מכתב אדמו
יעקב גאנזבורג, ‘ ב, ר“להשו

 אודות ההעתקה לאיטליא. 

א חסיד פון די ‘ יעקב הי‘ ר
ב. “אמאליקע שטעל וגם שו

של “ גרעין“הוא זרע את ה
 ד באיטליא. “חב

ג אודות “משמאל: מכתב הרבי להרבא
 נסיעת הורינו לאיטליא
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“ די אידישע היים”מימין: 
מדווח על הצאתכם לשלום 

 א“שנערך עבור אמנו שתליט

‘ מימין: השיחה שנאמרה בשבת פ
ט יומיים לפני  יציאת “ויצא תשי

 הורינו לשליחות.
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אבא נישא על 
כתפיים אחרי 

תמוז ‘ החופה, ד
י, בחזית של “תשח
770. 

משמאל: המשך השיחה 
ט “ויצא תשי‘ שנאמרה בשבת פ

יומיים לפני  יציאת הורינו 
 לשליחות.

ב  “י‘ הורינו נסעו מנ.י. ביום ב
כסלו, שני ימים אחרי אמירת 
שיחה זו. הם זכו שהרבי יצא 

 ללוותם.
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‘) מפני סיבות טכניים (וויזא וכו
הורינו נסעו לפריז לכמה ימים 

 ומשם למילאנו.

מימין: המברק שהגיע מהרבי כשהיו 
 בפאריז

ט “משמאל: המברק של הרבי לכבוד י
כסלו, ביום שהגיעו למילאנו. הכתובת 

, הוא הכתובת של Via Rezia 8הוא 
 משפחת גאנזבורג.

מימין: העתק המברק ששלחו הורינו לרבי 
 Viaהכתובת הוא “. הגענו לשלום למילאן”

Fontana  זוהי הכתובת של המלמד מר יוסף
לוי (ראה להלן מכתב הרבי אליו) שם 

 התאכסנו הורינו בימים הראשונים לבואם. 
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למטה: אחת המסיבות 
 הראשונות בביתנו

למעלה: מכתב הרבי 
לסבא אודות ביאת 

 הורינו למילאנו

מימין: המכתב הראשון 
שזכו לקבל מהרבי 

שבוע אחרי שהגיעו 
 למילאן
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משמאל: המכתב 
השני שזכו לקבל, 
פחות משבועיים 
 ‘.אחרי המכתב הא

 משמאל: המכתב השלישי
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באותם השנים עדיין לא היו שלוחים אחרים עם 
‘ מי להתייעץ, וגם הטלפון עדיין לא הי

 בשימוש....

כותב ‘ ולכן, על כל הדבר הגדול והקטן אבא הי
שולח ‘ דחוף, הוא הי‘ מכתב לרבי. אם זה הי

שולח לאבא ‘ טלגרם (מברק). הבית דואר הי
 העתק מכל מברק שנשלח.

מימין: דוגמא אחת של העתק ממברק. אבא 
-שואל את הרבי איך להתייחס לארגוני בני

 ‘.  עקיבא, מזרחי וכו
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(כמעט) כל פעם שהרבי שלח מברק, 
‘ הנה באותו יום אחד מהמזכירים הי

שולח מכתב עם העתק ממה שכתוב 
 במברק.

 מימין: אחד ממכתבים אלה.
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“. שמועסן“ה‘ הדבר הראשון שהודפס באיטלקית הי
מימין, הרב חודוקוב כותב לאבא ששלחו לו את 

מ לתרגמם. וראה להלן “ע“ טאלקס“השמועסן וה
 ש.“ז אד“המכתב של כ

הגיע לביקור ‘ בחודש אדר א
יעקב ‘ ח ר“העסקן הידוע הרה

 יהודה העכט. ראה גם בעמוד הבא.

 גר אז באיטליא. ‘ הי‘ אהרן שלומוף שי‘ ר

למטה מימין: העתק ממכתב הרבי אליו 
שליח ”ק שיקח “לפני נסיעתו לאה

מאבא (כמדומני שזו הוראה “ מצוה
קצת נדירה שהרבי יציע לקחת שליחות 

 מצוה מהשליח המקומי)  

אהרן עומד. ‘ למטה בשמאל בתמונה: ר
יושבים מימין לשמאל: אבא, הילד יעקב 

חיים, ‘ ט אביו ר“יבלח-מאיר ציפפעל, ו
 שלמה נצר.  ‘ ור
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י “תמונות מביקור הרב י
העכט ומכתב הרבי לאבא 

 בהמשך לביקור.
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המלמד ‘ יוסף הלל לוי, שהי‘ מכתב הרבי לר
במילאנו לפני שהורינו הגיעו. הרבי שלח 

 לאבא העתק מהמכתב.

מברק מאבא לרבי שעושים קבלת פנים 
 ל(משה) שרת ושואל איך להתנהג
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 מימין: המברק לפורים

משמאל: מברק מאבא לרבי (בנוגע לביאת מרת מוסיא 
ח בתור מורה, וכן אודות “סברדלוב (פלדמאן) מכפ

 ההשתתפות בכינוס האורטודוקסים בשטראסבורג).  

מימין: מכתב מהמזכירות, 
והוא העתק מהמברק שנשלח 
 בתור מענה למברק שלמעלה
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למטה: המברק לדוד 
יוסף פרמן  ‘ ח ר“הרה

ח) “בכפ‘ (בעל המאפי
אודות שילוח מצות 

 לאיטליא

 המברק מהרבי לחג הפסח

ל “ת ר“משמאל: מברק לידידו הרה
ראסקין (ששהה אז בנוארק) לשלוח 

 לו מצות מאפיית הבחורים.
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משמאל: מכתב מהרבי עם כמה 
 הוראות.

למטה: עז רצונו של אבא להיות אצל     
‘ הרבי כל שבת מברכים.... כשהגיע י

הוא כבר לא יכול  ‘ שבט, פורים וכו
להתאפק ולסבול שלא ראה את הרבי 

לו ‘ כ הרבה זמן, לאידך לא הי“כ
פרוטה בכיס ובפרט עבור כרטיס 

נסיעה, שבזמנים ההם זה עלה הון 
את “ שיגע”תועפות. בקיצור, הוא 

מר ציפל שיקנה לו כרטיס שיוכל 
לנסוע לרבי לימים האחרונים של 

פסח. הוא עמד ליד הדלת של הבית 
ומחכה לטקסי שיסיע אותו לשדה 

התעופה ובינתיים הגיע הדאוור עם 
 המכתב....



 לזכות

שיחיו  רבקהוהכלה שלום החתן התמים הרב   

 חזן

י הוריהם“נדפס ע  

ו  רבקה לאהוזוגתו מרת  אברהם‘ ת ר“הרה  שיחי

 חזן

זילברברגשיחיו שולמית מרים וזוגתו מרת  אבירם ‘ת ר“הרה  

* 

 ולזכות זקיניהם

גרליקשיחיו  ‘בתיוזוגתו הרבנית מרת  גרשון מענדלת הרב “ח הרה“הרה  

חזן‘ שתחי נחמהמרת   

שיחיוטובה  וזוגתו מרתמשה יעקב  הרב  

 זילברברג

שיחיואסתר יטע  וזוגתו מרתי.א.לייב  הרב  

 ברילקא 


