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 בס"ד.

 

 פתח דבר

אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו, הבחור התמים הרב 

 שתחי'. ברכהשי' עב"ג הכלה המהוללה  לוי

לאחרונה נהוג לחלק "תשורה" בשמחת נישואין אצל אנ"ש, וכנראה זה מיוסד על זה שבחתונת הרבי, 

 חילק אדמו"ר הריי"צ תשורה לכל המשתתפים.

חיים משה  ח הרה"ת“שמחתינו מהולה עם העובדא שהיא מתקיימת בתוך השנה של אבי הכלה, הרה

ע"ה גרליק. ולכן גרשון מענדל ע"ה, ומיד אחרי ימי השלושים של סב הכלה, הרה"ח הרה"ת  מרדכי

 הקדשנו כו"כ דברים בתשורה לזכרונם וכדלהלן.

 התשורה מתחלקת לכמה מדורים:

הסבתא של הכלה )מכתבי הרבי,  –תבלחט"א -דברים הקשורים לחתונת הסבא ו א.

 תמונות וכו'( שהתקיימה בד' תמוז תשי"ט.

 כמה מכתבים מהרבי להורי וסבי החתן שי'. ב.

 ‘.כמה מכתבים להורי וסבי הכלה שתחי ג.

הסבתא, נסעו בשליחותו של הרבי בכסלו   -תבלחט"א  -הסבא הרג"מ גרליק ו  ד.

תשי"ט. בכמה תשורות של המשפחה התחלנו להדפיס המכתבים של הרבי 

הנמצאים בארכיונו של הסבא. עד עכשיו הודפסו המכתבים עד חודש ניסן 

ה'תש"כ. בתשורה זו הדפסנו )כמה מ(המכתבים שזכו לקבל מחודש ניסן תש"כ עד 

 אמצע שנת ה'תשכ"א.

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

ויה"ר שתיכף ומיד נזכה להתגלות מלכינו משיחנו, ומשמחה זו וועלן מיר אריינטאנצן אין די גאולה 

 האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו, מי"ד ממ"ש נאו!

 

 שייקביץ -משפחות גרינבאום 
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ת של “מכתב הרבי לרגלי הקשומימין: 

הסבא והסבתא של הכלה שהתקיים בשבוע 

 י.“ניסן תשח‘ זה, בב

: אחת מהתמונות של הסידור למטה

 י.“תמוז תשח‘ קידושין. ד

רבא -מכתב מהרבי להסבא

חיים מאיר ‘ ח ר“הרה

ד שלא “גרליק בכפר חב

 הגיע לחתונה.

 התנאים וחתונת הסב והסבתא של הכלה
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הרבי מחייך להחתן והכלה אחרי למעלה:  

 סידור הקידושין.

 הרבי אומר הברכות. מימין:

הסבא נישא על כתפיים, אחרי החופה, 

לפני הנסיעה לפיטסבורג ששם התקייימה 

 סעודת החתונה. 

 תמונות מהחתונה
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כמה תמונות של הסבא והסבתא של 

 הכלה במחיצת הרבי



 

6 

: מכתב ניחומים משמאל

מהרבי על פטירת הסבא 

שמואל יוסף ‘ רבה ר

 גרינבוים

ח “כמה מכתבים מהרבי לסב החתן הרה

 יעקב גרינבוים‘ ת ר“הרה
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‘ ת ר“ח הרה“ח הרבי השתדל רבות שהרה“בשנת תשכ

פעלדמאן יוכתר כרבה של קהילת כנסת ‘ פינחס הכהן  שי

הסבא רבה של החתן הרב ‘. ישראל בבונדי אוסטרלי

שמואל יוסף השתדל בזה והצליח. להלן הובאו המכתבים 

 והמברק מהרבי בנושא.
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בהמשך להמכתבים בעמוד הקודם, הועתקו 

ת “ח הרה“לקמן כמה מכתבים מהרבי להרה

 פעלדמאן.‘ פינחס הכהן שי‘ ר
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מייצר יין בביתו עבור בית המלכות. ‘ ק הי“כידוע, הריש

 ח“ההמחאה המודפסת היא כאן היא עבור היין דשנת תשמ

כמה מכתבים מהרבי להסבא רבה של החתן 

 ישראל שמעון קלמנסון‘ ת ר“ח הרה“הרה
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צ להסבא רבה “ר הריי“כמה מכתבים מאדמו

 ישראל שמעון קלמנסון‘ ת ר“ח הרה“הרה
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מכתב מהרבי לרגל לידת למטה: 

 ‘אם החתן שתחי
מכתב הרבי לרגל לידת למטה: 

 ‘אבי החתן שי
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‘ מכתבי ברכה לסב הכלה ולאחי הסבתא של הכלה על  השידוך של הסבא והסבתא שי

 שייקביץ

ברכה לזקני  ימכתב

והורי הכלה לרגל 

 נישואי הורי הכלה 

מכתב הרבי להורי הכלה 

 לרגל חתונתם

 מ כ ת ב י   ה ר ב י   ל מ ש פ ח ת   ה כ ל ה 
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א ניסן לחג “מכתב מי מימין:
 הפסח.

ט בכלל “ולבשוק: “בסופו בכי
 ובפרט

: המכתב כללי למעלה ומשמאל

שהסבא והסבתא זכו לקבל לקראת 

חג הפסח. מעניין שמצאו —א ניסן“י

טעות לאחר ההדפסה )בשורה 

האחרונה(, והוסיפו חותמת לכל עותק 

 עם התיקון טעות....

המברק משמאל: 

 לחג הפסח.

מ “ת רג“ח הרה“מכתבי הרבי להסבא הרה

 כ“תש‘גרליק מחודש ניסן ה
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מהמיוחדים ‘ מכתב הרבי לאמימין: 

לו ‘ שבחבורה, אוד מוצל מאש )הי

אהרן טננבוים, ‘ מספר על היד(, ר

 שנפטר לפני כמה חדשים.

המברק לחג למעלה: 

 השבועות

: המברק מימין

גן ”לפתיחת 

 “.ישראל

 כ“תש‘ סיון ה-מכתבי הרבי מחודשי אייר
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 המשך מכתבי הרבי מחודשי 

 כ“תש‘ א ה“מנ-תמוז-סיון
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כ שהתה הרבנית “בקיץ תשלמעלה: 
גרליק בחצרות קודש. היא דיברה עם 
שני זוגות אודות שליחות למילאן. ואז 

 קיבלה המענה הזה.

 כ“תש‘אלול ה-א“מנ-מכתבי הרבי מחודשי תמוז
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 א“מכתבי הרבי מתחילת שנת תשכ
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 א“מכתבים מכסלו שנת תשכ
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מכתב מהרבי לאחת מנשי  למטה:

 הקהילה

: הרב משה לאזאר למטה

הגיע לאיטליא בחודש ‘ שי

חשון. המכתב דלמטה נשלח 

מהרבי לשניהם, להרב 

והרב -ט “יבלח-גרליק ו

 לאזאר 

 א“טבת תשכ-מכתבים מהרבי מחודשי כסלו



 לזכות

 ‘שי לויהחתן התמים הרב 

 ‘שתחי ברכהוהכלה 

 גרינבוים

 

 ולזכות הוריהם

 שיחיו זעלדא רחלורעיתו מרת  מנחם מענדל‘ ת ר“ח הרה“הרה

 גרינבוים

 ‘תחי סאשערעיתו מרת  -ט “תבלח-ה ו“ע חיים משה מרדכי‘ ת ר“ח הרה“הרה

 שייקביץ

 ולזכות זקיניהם

 גרינבוים‘ שתחי ביילאמרת 

 שיחיוחנה הלוי ורעיתו מרת יצחק ‘ ת ר“ח הרה“הרה

 גורביץ

 גרליק‘ שתחי ‘בתיהרבנית מרת 

 ‘שתחירבקה ומרת  דובער‘ ת ר“ח הרה“הרה

 שייקביץ

* 

 ולזכרון 

 גרינבויםה “ע יעקב‘ ת ר“ח הרה“הרה

 גרליקה “ע גרשון מענדלת “ח הרה“הרה


