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 זכינו זכות גדולה, והרבי השתתף בכמה חתונות של משפחתינו

יצחק זלמן ורעיתו ריסיא פוזנר ‘ הן מחתונת הדוד ר -‘ התמונות בשורה העליונה והתמונה מימין בשורה השני
ע לא ידוע על עוד תמונות שרואים הרבי יושב בצוותא עם חסידים ורוקד עם הקהל. בתמונה “)לע -י “כסלו תש

 של הריקודים, הרבי הוא השני משמאל עם הגב למצלמה עם הכובע השחור(.

-א “ח אדר תשי“רעיתו תירצה פוזנר )ר-ט“יבלח-ו‘ יהודה ליב שי‘ תמונות האחרונות הן מחתונת הדוד ר‘ והג
 הפעם הראשונה שהרבי סידר קידושין אחרי קבלת הנשיאות(.

 83‘ להלן בע—עוד תמונות
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 ד“בס

 פתח דבר

 מנחם מענדלעל כל הטוב אשר גמלנו, וזיכנו בנישואי צאצאינו, החתן התמים הרב  ‘ אנו מודים לה
 ו סיון.“טביום ‘ שתחי שיינא‘ והכלה מ‘ שי

ה, החתן והכלה נתברכו בייחוס מיוחד, שהסבים והסבות שלהם זכו לשמש אצל רבותינו “ ב 
והסבא של   הרב ניסן מינדל של החתן  -נשיאנו, הן בתור מזכירים והן בתור שלוחים: הסבא רבה 

)סבא רבה של הכלה( הרב שלום פוזנר  בתור מזכירים, ו   -  הרב ירחמיאל בנימין הלוי קליין הכלה  
 בתור שלוחים .- - הרב אליעזר ווענגערוהסבא המחנך הדגול  הרב גרשון מענדל גרליקוהסבא 

 רוב הנדפס בתשורה זו היא מארכיונם.

אשר אותו הפקיד ומינה   שפירא ‘  ב שי “ שד ‘  ר ת  “ ח הרה “ תודתינו נתונה גם לסב החתן, הרה 
ה על ארכיונו, על מסירתו כמה מסמכים חשובים ונדירים עבור תשורה “ חותנו הרב ניסן מינדל ע 

 זו.

כ ענינים השייכים “ היות והחתונה מתקיימת בחודש סיון ובסמיכות לחג השבועות, בחרנו בכו 
 לימים אלה.  

 התשורה מחולקת לכמה מדורים:

צ “ ר מהוריי “ ק אדמו “ של כ   ההזמנה ד. לכן העתקנו  “ הי   שיינא ש הרבנית  “ הכלה נקראת ע   א. 
ש “ ו סיון( שזכה לקבלה הסבא רבה הר “ סיון, בימים הסמוכים לט ‘  לחתונתה )שהתקיימה בי 
 כ העתקנו ממכתבי הרבי להורי החתן והכלה.“. כמומנחם מענדלכ “פוזנר, וגם שם החתן הוא ג

 היום שבו מתקיימת החתונה.ו סיון “טמסמכים היסטוריים השייכים ל ב.

 הרב אברהם סנדר נמצוב. ת“ח הרה“להסבא רבה של החתן הרהי “מכתב הרבי משנת תש ג.

השייכים לחודש סיון(,   -)ברובם  ‘ על מכתבים כלליים, תוכן קצר מהתוועדויות וכוד. הגהות הרבי 
 ראשית שנות הנשיאות של הרבי. יא-י“תשומובן שחיבה יתירה נודעת לדברים שבסמיכות לשנים 

ה “ ע   אליעזר ‘  ת ר “ ח הרה “ ה)?( מארכיון הסבא של החתן הרה “משנת תשכ שתי תמונות נדירות ה.
 ווענגער.

ירחמיאל בנימין הלוי קליין ‘  ת המזכיר ר “ ח הרה “ לסבי הכלה: להרה   כמה ממכתבי הרבי ו.  
‘ שתחי ‘  הרבנית בתי   -ט  “ תבלח -ת הרב גרשון מענדל ו “ח הרה“)משנות בחרותו בירושלים(, ולהרה

)של השנים שלפני זה א.  “ תשכ ‘ ה גרליק, שזכו לקבל בשליחותם באיטליא, בחלקו השני של שנת  
 .של שמחות במשפחה(“ תשורות“נדפסו ברובם ב

ק כי הם מאוד ברורים )רק לפעמים כתבנו כמה “ ברוב המקומות לא פענחנו הכי —הערה כללית 
 הערות של הסבר(.

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

  גרליק-ווענגערמשפחות                                                                                  
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‘ הסבא רבה של הכלה הרב שלום והרבנית  חי
צ, ולכן זכו “ ב בשנת תר “ פוזנר היגרו לארה 

צ, “ ר מהוריי “ ק אדמו “ לריבוי מכתבים מכ 
וגם קיבלו הזמנות לחתונת בת רבינו, הרבנית 

נקראת על —ט “ ד, שהכלה תבלח “ שיינא הי 
 שמה.

 ב.“סיון תרצ‘ החתונה התקיימה בי

]כשקיבלו ההזמנה, הם היו גרים בלינדען נוא 
 דזשערזי.[

והכלה של  ולהעיר שהשמות של החתן 
“ שיינא ” ו “  מנחם מענדל ” החתונה היום הם  

 סיון....‘ וחתונתם מתקיימת בסמיכות לי

צ, “ ר מהוריי “ק אדמו“הזמנות לחתונת בת כ
הרבנית שיינא, ובעלה הרב מנחם מענדל 

 ד.“הי
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 מכתבי הרבי להורי החתן והכלה

מכתב הרבי לאבי החתן למעלה: 
 לרגל הבר מצוה שלו

מכתב הרבי לאם למטה: 
 החתן לרגל הבת מצוה שלה

מכתב הרבי להורי הכלה  מימין:
 לרגל חתונתם
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 הדפסנו כאן שני מסמכים מתאריך זה—ו סיון“היות והחתונה מתקיימת בט 

 ו סיון“טהמכתב ממימין: 
מצורף ‘ ט שהי“תרצ

ט “תרצ“ דרשו”להמאמר 
)שנדפס בספר המאמרים 

תכב(.  ‘ ב ע“קונטרסים ח
שנשלח ונמצא בארכיונו של 

ש “הסבא רבה של הכלה הר
פוזנר. כמדומני שעדיין לא 

 נדפס בשום מקום.

המברק שהרבי שלח משמאל: 
ו “ בט לגן ישראל באיטליא  

 כ“תש‘ה סיון
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ח “הרהד, “א!( להסבא רבה של החתן, מגדולי חסידי חב“תשי ח סיון“ערמכתב הרבי )
אליו, מענה “ מכתב כללי פרטי“. הרבי הוסיף לההרב אברהם סנדר נמצוב‘ ת וכו“הרה

לשאלותיו. הדפסנו מכתב זה כי הוא נכתב בסמיכות לחג השבועות עם איחולים נדירים. 
‘ ז הי“שע“ ארמי”]מכתבו אל הרבי לא הגיע לידינו, ולכן לא ברור מה היתה שאלתו בענין 

 המענה[.
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ק “לפנינו פתק נדיר בכי"ק של הרבי. כנראה שזה נוסח שכתב ע"פ פקודת חותנו, כ
 ק אדמו"ר מהוריי"צ על הגליון.“אדמו"ר מהוריי"צ, ואכן ישנן כמה הגהות של כ

ק “ אולי זה שייך למ"ש באג"ק כ   לתוכנו: 
וע' רח ואילך.   83-81‘  אדמו"ר מהוריי"צ ח"ז ע 

ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ד ע' “ ספר התולדות כ 
 ע' ו. 82. הקריאה והקדושה גליון 582

 בחלק הראשון:

 =זה כמו תליגרמה.קייבל

)במ"א באג"ק זה נקרא יט"א    JTA=    איט"א 
 וכיו"ב.(

 Palestineדהיינו    PALCOR=    פאלקאר 
Correspondence   סוכנות הידיעות של

 8193הסוכנות היהודית שפעלה בירושלים עד  
במטרה לספק ידיעות לעיתונות היהודית 
בעולם ובאה"ק בהתאם להשקפת הסוכהות 

 היהודית ומפא"י.  

 הפענוח דלקמן הוא רק בדרך אפשר.

מתחת למילה "עפענטליך" יכולים לראות 
כ  ק  " י כ ב ה  ה ג צ “ ה " י י ר ו ה מ ר  " ו מ ד א ק 

"איבערגעבן אין די צייטונגען". ובצד הגליון: 
 באי כח פון )?(

 בעמוד השני:

 בברכת החג ר.ש. ]רב שניאורסאן?[

]לכאו  הכוונה לשלוח להרב ‘ אליעזעראוו 
 אליעזעראוו הבא לקמן[

 הודיעו את מוסד בית דין הגדול, סטאפ*

 קראו מברקתי ]?[ להרב הראשי הערצאג. 

 ר.ש.]?[

צייטונגען   8אזוי גוט זיין אנשרייבן פאר די  
מארגן זארנאל טאג קוריער )טשיקאגא(  

 ]עתונים של הזמן ההוא[

און צו יעדערן צו שרייבן אין א באזונדער 
 צעטיל זיי זאהלן פון )?( זיך דרוקן

 "פון ליובאוויטשער" 

 מה שליובאוויטשער רבי אומר בנושא[ מדווחיםשלא ידפסו שזה בקשה מהרבי אלא שהם  -]כנראה הכוונה בדא"פ 

הכוונה במילה "סטאפ" דהיינו כמו "נקודה" בסוף משפט. פירוש, כשכתבו טלגרמה ורצו לכתוב כמה נושאים, הנה ‘ לכאו*
 .85ראה לדוגמא המברק להלן בעמוד ". נקודה" או  Stopלהפסיק בין ענין אחד למשנהו היו כותבים
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תשי"ב.  סיוןמצו"ב מכתב אודות זמן החופש מחודש  –היות ומתקרב זמן הקיץ 
 המכתב נדפס בכ"מ  וגם ב:

https://www.chabad.org/therebbe/letters/default_cdo/aid/1873011/jewish/
Summer-Vacation.htm 
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 .555בלקו"ש ח"ב ע'  –שיחה זו נדפסה בבטאון חב"ד כרך יא. ובאידית 
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  מסר מאוד עמוק לראש השנה שעדיין לא מצאתיו נדפס.

 ]ה"ז ק[שור עם תק"ש מעשה פשוט ע"י –פענוח הכי"ק: וקב"ע מל' בהתחלת השנה על כל ימות השנה 

 והרבי תיקן וכתב: תשובה? remorseful and penitentשפירושו )במילונים(  contritionהמזכיר כתב 
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 המשך מעמוד הקודם
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 שי‘ ד ע“ק ח“נדפס באג-א“סיון תשיח “מכתב מר
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 “ מסר לחג השבועות”

קטע ”תשיג. להעיר שזה יצא לאור בתור ‘ה סיוןמ “מיוסד על השיחות של שק
 . 513‘ ב ע“ש ח“ק ונדפס בלקו“בלה“ מקוצר
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 המשך מעמוד הקודם
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ח. זו אחת מהדוגמאות איך שהרבי האט זיך איריינגעלייגט “מכתב כללי לשנת תשי
 )אנא נפשי כתבית יהבית(, ובפרט במכתבים כללים, ודייק בכל מילה להפליא.

 misleadingכתב  wrong . במקוםevaluatingכתב  calculatingלדוגמא: במקום 
 ‘.וכו
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 המשך מעמוד הקןדם

ק של הרבי וכמה מהם של המזכיר“ולהעיר שישנם כמה הגהות שהם בכי  
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והרבי תיקן  49‘ מעניין גם התיקון שהרבי עשה בסופו . הכותב כתב היום יום ע
 29‘ לע
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 א! “א ניסן תשי“ק מי“אג

הרבי מוסיף/מגיה: וזאת לדעת שאין לחכות עד שהשכל יכריח במופת חותך 
ד “ט וחקו“א לפעמים תכו]פות?[ אין ליכנס כלל בשקו“כ“ לצאת ממצרים”שצריך 

 א ראשית הכל לברוח ממנו ומדרכיו]?[“ר כ“עם היצה
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 א“תשיר “אד‘ ק להרב הראשי הרב הרצוג, כ“אג

 קפה‘ ד ע“ק ח“נדפס באג —
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  ה?(“שתי תמונות נדירות מחול המועד )תשכ

 ה ווענגער“ת אליעזר ע“מארכיונו של סב החתן הרה
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 מכתבים שנתגלו לאחרונה בארכיונו

 ירחמיאל בנימין הלוי קליין‘ ת ר“של סב הכלה הרה

ר “מכתב מאדמו מימין:
צ לאחיו של הסבא. “מהוריי

ידוע ‘ עד לאחרונה לא הי
‘ יעקב הי‘ כלל שלאחיו ר

ר “ד ולאדמו“שייכות לחב
 צ.“מהוריי

ר “מכתב שני מאדמומשמאל: 
 צ לאחיו של הסבא. “מהוריי

המכתב הראשון  מימין:
 שהסבא זכה לקבל מהרבי.
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 מכתבים להסבא הרב ירחמיאל בנימין הלוי קליין

ק להסבא. “אג מימין:
קפט ‘ ח ע“ק ח“נדפסה באג

ט( בלי שם “ש ח“)ובלקו
הנמען... כנראה שהיות 
ומשפחתו לא היו מגזע 

ד, אז כנראה שמישהו “חב
‘. פיתה אותו לשנות וכו

 וראה מכתב הבא.
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 מכתבים להסבא הרב ירחמיאל בנימין הלוי קליין

בהמשך  מימין:
למכתב הקודם. 

ט “ק ח“נדפס באג
 רנב.‘ ע

ק לסבא “אג מימין:
שכנראה עדיין לא 

 נדפסה.

המילה ‘ לכאו למעלה:
Israel ק.“נכתבה בכי 
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הסבתא —א“תבלחט-גרשון מענדל ול‘ ת ר“אגרות לסב הכלה הרה
 גרליק‘ תחי‘ הרבנית בתי

 א“בעמודים הבאים נעתקו כמה מהכתבים שהרבי כתב להם בחציו השני של שנת תשכ

מכתב הרבי לסבתא של הכלה.  מימין:
להעיר שהחתימה של המזכיר הרב 
מינדל )הסבא רבה של החתן( הנה 

ק. בכדי להמחיש , “ד היא בכי“לענ
ב חתימתו מכמה מכתבים “מצו

במכתב זה )שמימין(—אחרים. וגם
 בכתב.נכתבה “ By”המילה 
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העתק ממברק משמאל: 
‘ שהסבא מבקש רשות לבוא לי

 שבט.....

: המכתב עם איחולים משמאל
 לחג הפסח

 שבט‘ המברק לימימין: 
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המכתב כללי לחג 
 הפסח
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והבאים  בעמודים הקודמים 
רואים שכמעט כל שבועיים הרבי 

 יצר קשר עם השלוחים.

 ח ניסן.“המכתב מכ מימין:

]כינוס נשי “ קאנווענשן“המכתבים ללמטה: 
ג “ד[, באידיש ובאנגלית, לקראת ל“ובנות חב

 בעומר.
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ג אייר “המכתב מכמימין:   

ח סיון“המכתב מר משמאל:  
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המברק לפתיחת הגן  מימין:
 ישראל

 ב תמוז“המברק לי משמאל:  

תמוז‘ המכתב מה מימין:  
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: מברק של הרבי שכתוב: מימין
במענה להמכתבים יגדלו 

בשמחה כל ילדיהם בריאים 
א לתורה חופה ומעשים “שליט

 ק“חי—טובים

—הערה: בנם לוי יצחק )אבי הכלה
‘ שנולד בתחילת השנה( כנראה לא הי

בקו הבריאות, והסבתא ביקשה ברכה 
 המענה.‘ ז הי“מהרבי וע

יבוא ”: מענה הרבי לסבא. משמאל
מנחם אב[. לקטן ]אבי ‘ בהצלחה ]לכ

הכלה[ אין כדאית נסיעה כזו. בברכה. 
 “. ק“חי

)אבי “ הקטן”מ רצה להביא “הערה: הסבא הרג
ז ענה הרבי שהנסיעה אינה כדאית “הכלה( לרבי, וע

 ‘.וכו
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 המכתבים לקראת ראש השנה

-נוסחאות‘ )ובשנה זו בבא. מכתב כללי באידיש לקראת ראש השנה קיבלו מהרבי: 
מכתבים, כי במכתב השני, נתוספו כמה מראי מקומות ‘ וכנראה שהסיבה שקבלו ב

ב. מכתב כללי באנגלית. ג. מכתב פרטי. ד. מברק לכל שלא היו בגירסא הראשונה(. 
 הקהילה. 
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 המשך המכתבים לראש השנה
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 א( אדם הראשון
 ב( שת

 ג( אנוש
 ד( קינן

 ה( מהללאל
 ו( ירד

 ז( חנוך
 ח( מתושלח

 ט( למך
 י( נח

 יא( שם
 יב( ארפכשד

 יג( שלח
 יד( עבר
 טו( פלג
 טז( רעו

 יז( שרוג
 יח( נחור
 יט( תרח

 כ( אברהם אבינו
 כא( יצחק אבינו
 כב( יעקב אבינו

 כג( יהודה
 כד( פרץ

 כה( חצרון
 כו( רם

 כז( עמינדב
 כח( נחשון

למה(  כט( שלמון )שַׂ
 ל( בועז

 לא( עובד
 לב( ישי

 לג( דוד המלך
 לד( שלמה המלך

 לה( רחבעם המלך
 לו( אביהו המלך

 לז( אסא המלך
 לח( יהושפט המלך

 לט( יהורם המלך
 מ( אחזיהו המלך

 מא( יהואש המלך
 מב( אמציהו המלך

מג( עזריהו )עוזיהו( 
 המלך

 מד( יותם המלך
 מה( אחז המלך

 מו( חזקיהו המלך
 מז( מנשה המלך
 מח( אמון המלך

 מט( יאשיהו המלך
 נ( יהויקים המלך
 נא( יכניהו המלך

 נב( השר שאלתיאל

 נג( פדיה
 נד( זרובבל
 נה( משולם

 נו( חנניה
 נז( ברכיה

 נח( חסדיהו
 נט( ישעיהו
 ס( עובדיה
 סא( שכניה

 סב( שמעיה
 סג( נעריה

 תקופת התנאים
 סד( חזקיה

סה( התנא נתן 
 דצוציתא

 סו( ר' הונא
 סז( ר' עקוב
 סח( ר' נחום
 סט( ר' יוחנן

 ע( ר' שפט
 עא( ר' ענן

 עב( ר' הונא
 עג( ר' נתן

 עד( ר' נחמיה
עה( ר' עוקבן 

 דצוציתא
 עו( ר' אבא

 עז( ר' ספרא

 אילן יוחסין של הכלה
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 עח( מר זוטרא

 עט( רב כהנא

 פ( רב גוריא

 פא( מר בוסתנאי

 פב( רב יעקב

 פג( רבה מגיס

 פד( רב נחמיה

 פה( רב אבדימא

 פו( רב פנחס

 פז( רב חצוב

 תקופת הגאונים 

 פח( רב שמואל גאון

פט( רב יהודה )יהודאי( 
 גאון

 צ( רב חנינא )חנניא( גאון

 צא( רב שרירא גאון

 צב( רב האי גאון

תקופת הראשונים 

 והאחרונים
 צג( הרה"ג ר' יוסף מרומי

 צד( הרה"ג ר' יחיאל

 צה( הרה"ג ר' אברהם
  צו( הרה"ג ר' עזריהו

 צז( הרה"ג ר' יחזקאל

 צח( הרה"ג ר' לעמיל

 צט( הרה"ג ר' עזריהו
 ק( הרה"ג ר' אליהו
 קא( הרה"ג ר' יוסף
 קב( הרה"ג ר' נחמן

קג( הרה"ג ר' קלונימוס 
 קלמן

 קד( הרה"ג ר' לייביש
 קה( הרה"ג ר' אלעזר

 קו( הרה"ג ר' ירחמיאל
 קז( הרה"ג ר' ארי' זאב

 קח( הרה"ג ר' יעקב
קט( הרה"ג ר' בצלאל 

 מפוזנא
קי( הוו"ח ר' יהודה 

 המהר"ל הזקן -ליוואי 
קיא( הרה"ג ר' בצלאל 

 מוורמיזא
קיב( הרה"ג ר' חיים 

 מוורמיזא
קיג( הרה"ג ר' בצלאל 

 מפוזנא
קיד( הרה"ג ר' שמשון 

אב"ד קרמניץ )אחי 
 המהר"ל מפראג(

 קטו( הרה"ג ר' אברהם
 בלונקאטש אב"ד קאריץ

קטז( מרת היצל אשת 
 הרה"ג ר' יוסף מווילנה
קיז( הרה"ג ר' יהושע 

 "מגיני שלמה" חריף

קיח( אשת הרה"ג ר' 
 אברהם הלוי מקראקא

קיט( הרה"ג ר' שמואל 
 הלוי אב''ד מזריטש

קכ( הרה"ג ר' יהושע הלוי 
 אב"ד סימיטיץ

קכא( הרה"ג ר' שאול 
 הלוי אב"ד סימיטיץ

קכב( אשת הרה"ג ר' נתן 
שפירא אב"ד -נטע כהנא
 וודסלאב

קכג( הרה"ג ר' ישראל 
שפירא אב"ד -כהנא

 וודסלאב
קכד( הרה"ג ר' יחיאל 

 שפירא מירושלים-כהנא
קכה( מרת שרה אשת 

הרה"ג ר' יונה פודהורצר 
 מצפת

קכו( הרה"ג ר' אברהם 
 אשר שמואל פודהורצר
קכז( מרת רחל אשת ר' 

מנחם הלוי קליין 
 מירושלים

קכח( הרה"ח ר' ירחמיאל 
 בנימין הלוי קליין

אשת  חנהקכט( מרת 
הרה"ת ר' לוי יצחק שי' 

 גרליק
  ‘שיינא שתחיקל( הכלה 

 המשך אילן יוחסין של הכלה
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הסבתא גרליק —ט“תבלח-הן מחתונת הסבא ו -‘ התמונות בשורה העליונה והתמונה מימין בשורה השני
 (447-החופה התקיימה איפה שהיום מקום ההתוועדויות בבית הכנסת ב—י“תמוז תשח‘ )ד

תמוז ‘ תמונות האחרונות הן מחתונת הדוד והדודה הרב אברהם יצחק ושרה רבקה ששונקין שיחיו )י‘ והג
 ‘(להספרי 447החופה התקיימה בחצר שבין —ב“תשכ



 

 לזכות 

 שיחיו שיינא‘ והכלה מ מנחם מענדלהחתן התמים הרב 

 ווענגער

* 

 י הוריהם“נדפס ע

 שיחיו רבקה‘ ורעיתו מ מרדכי‘ ת ר“ח הרה“הרה

 ווענגער

 שיחיו חנה‘ ורעיתו מ לוי יצחק‘ ת ר“ח הרה“הרה

 גרליק

* 

 ולזכות זקיניהם

 ווענגער‘ שתחי רייצל לאה מרת

 שיחיו פרידא חוה‘ ורעיתו מ שלום דובער‘ ת ר“ח הרה“הרה

 שפירא

 גרליק‘ שתחי ‘בתי‘ הרבנית מ

 קליין‘ שתחי לאה‘ הרבנית מ

* 

 ולזכרון

 ווענגערה “ע אליעזר‘ ת ר“ח הרה“הרה

 גרליקה “ע גרשון מענדלת הרב “ח הרה“הרה

 קליין ה “הלוי עירחמיאל בנימין ת הרב “ח הרה“הרה
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