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 פתח דבר

אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו, הבחור 
 שתחי'. ריזלשי' עב"ג הכלה המהוללה מ'  נתן מרדכיהתמים הרב 

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

שמחתינו מהולה עם העובדא שהיא מתקיימת באמצע ימי השלושים של אבינו וסבינו 
. ולכן הקדשנו רוב התשורה לענינים הרב גרשון מענדל ע"ה גרליקהיקר הרה"ח הרה"ת 

 השייכים אליו מארכיונו הפרטי.

 התשורה מתחלקת לכמה מדורים:

 כמה מכתבים מהרבי להורי וסב החתן שי'. א.

הסבתא של   –תבלחט"א  -ת וחתונת הסבא ו “ דברים הקשורים לקשו  ב.
 י.“ניסן וד' תמוז תשח‘ הכלה )מכתבי הרבי, תמונות וכו'( שהתקיימו בב

 כמה תמונות מהסבא של הכלה אצל הרבי. ג.

הסבא והסבתא נסעו בשליחותו של הרבי בכסלו תשי"ט. לאחרונה,  ד.
בכמה תשורות של המשפחה התחלנו להדפיס המכתבים של הרבי 
הנמצאים בארכיונו של הסבא והסבתא. עד עכשיו הודפסו המכתבים עד 
חודש מנחם אב תשי"ט. בתשורה זו הננו מדפיסים )כמה מ(המכתבים 

 אלול תשי"ט עד חודש ניסן תש"כ.-שזכו לקבל מחודש אב

 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!

 

 גרליק -משפחות וואלף 
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‘מכתבי הרבי להורי וסב החתן שי  
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ת של הסבא “מכתב הרבי לרגלי הקשומימין: 
ולהעיר, שהתאריך של  והסבתא של הכלה.

ו אדר, היום בו מתקיימת “המכתב הוא כ
]כידוע שלסבא של הכלה ישנו החתונה היום! 

 מכתב מהרבי כמעט לכל תאריך בשנה....[

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

רבא -מכתב מהרבי להסבא
חיים מאיר גרליק ‘ ח ר“הרה

ד שלא הגיע “בכפר חב
 לחתונה.

 התנאים וחתונת הסב והסבתא של הכלה



5 

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
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ס רשות לנסוע "המברק שהסבא קיבל סו למעלה:
באם בהסכמתה ק:  “ ט. וזלה " אב תשי ‘  לרבי לכ 

וויזת חזרה בטוחה. -א ו"המלאה של זוגתו שתליט
  ק"בברכה. חי

ט התקיימה חתונתו של " י אלול תשי " בח למעלה:  
פוזנר בארץ ‘  זושא שי ‘ ת ר"הדוד )אח הסבתא( הרה

הקודש. הסבתא )גרליק( רצתה לנסוע לחתונה של 
עם  מ“רגלמעלה מועתק המברק שכתב הסבא ‘. אחי

 ק. הרופא מסכים" אם זוגתי תיסע לאה השאלה:  
)הסבתא )גרליק( היתה אז מעוברת(. הסיפור הוא, 
שהסבא והסבתא פוזנר היו ביחידות אצל הרבי 

ק לחתונה, ונסב הדיבור אודות "קודם נסיעתם לאה
נסיעת הסבתא גרליק ממילאן לחתונה, והרבי הגיב 
)לערך בזה הלשון(: נו, איך האב דאך ערשט  געגעבן 

 -אב  ‘  רשות צו איר מאן צו קומען אהערצו )לכ 
 הועתק למעלה( ווי קען איך איר ניט געבן רשות....  

המברק שהסבא מודיע לרבי עם למעלה: העתק מ
איזו טיסה הוא נוסע. באותם שנים היו מבקשים 

 מהרבי ברכה לפני כל נסיעה.....

]הסבא ביקש ברכה עבור מישהו, והרבי ענה  למעלה:

באוהל ויבשר טוב  נ יקרא“הפ“במברק[ 
]לחתונת )נקודה(. בהנוגע לנסיעת זוגתו 

יודיעו  ראה הסיפור לעיל בצד ימין[ -הדוד זושא 
ק, בברכה “לאחרי בירורם באה‘ הורי

 “.ק“חי

 מכתבי הרבי
ט“אלול תשי—מנחם אב  
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העתק מהמברק שהסבתא  למעלה:
שלחה לרבי אודות נסיעתה לחתונת 

)ראה בעמוד שלפני ‘ הדוד זושא שי
זה(. בשנים ההם לפני כל נסיעה היו 

 מבקשים את ברכת הרבי.
אפרים ‘ ח ר“: מברק מהסבא להרהלמעלה

שלום שבת ממעקסיקו ‘ וולף שיקח את ר
 ‘.לחתונה של הדוד זושא שי

המכתב כללי  מימין:
באנגלית שהסבא והסבתא 
קבלו מהרבי לקראת ראש 

 כ.“השנה  תש

 מכתבי הרבי
ט“אלול תשי  
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“ שנה טובה”מכתב  משמאל:
 ט.“להסבא בסוף שנת תשי

ק “הצלחה בעבוה”ק “בסופו בכי
]ולבשורות ט “ולבשו ]בעבודת הקודש[

 “.בכלל ובפרט טובות[

שנה ”חוץ מהמכתב  למטה:
גם שולח ‘ הרבי הי“, טובה

 מברק לכבוד ראש השנה.

 מכתבי הרבי
ט“אלול תשי  
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מכתב מהרבי  משמאל:
כ“ב תשרי תש“מהתאריך י  

ד “מכתב הרבי מכ מימין:
תשרי. מעניין שכבר באסרו 

חג, עם כל העבודה של 
חודש תשרי, הרבי כותב 

מכתבים.... ובפרט שרק לפני 
פחות משבועיים )!( עם חג 
הסוכות באמצע, הרבי גם 

כתב מכתב ]ראה למעלה[.... 
 פלאי פלאים!

 מכתבי הרבי
כ“תשרי  תש  
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קטע ממכתב פרטי מהרב קווינט למעלה: 
כ. הנני מדפיסו כאן “להסבא מחודש תשרי תש

נראית חתימת הרב קווינט ‘ להראות איך הי
הכהן קווינט. ‘ כשחתם בעצמו, דהיינו: אלי

אבל ראה בעמוד הקודם, החתימה בשני 
באופן שונה. “ א. קווינט”המכתבים היא של 

מ.“ואכ  

ח “מכתבים מהמל למעלה ומשמאל:
 ומהמזכירות בנושאים שונים.

 מכתבי הרבי
כ“חשון  תש  
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מברק מהמזכירות משמאל: 
להשתתף בכינוס נקודה. החלטה “ש

סופית בחזרה מהכינוס ודיון 
 “.מזכירות—בתוצאותיו

]עדיין לא עלה בידי לברר לאיזה כינוס 
 הכוונה[.

ט “: מכתב מהרבי לסבתא, מזמימין
]הדודה של הכלה הרבנית רבקה להולדת הבת 

אודות הגן ילדים, נשי חזן[, ‘ לאה שתחי
 ‘.ט וכו“ד, מאתיים שנה להבעש“חב

 מכתבי הרבי
כ“חשון  תש  
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באופן נדיר ביותר, הרבי משמאל: 
מההתוועדות “ רעקארדס”שלח 
ט.“שבט תשי‘ של י  

: מכתב הרבי בכמה מימין
נושאים, ומהם: לידת הדודה 

‘ הרבנית רבקה לאה שתחי
‘.חזן, נאומים וכו  

 מכתבי הרבי
כ“כסלו  תש  
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‘ מכתב מהרבי לאמימין: 
ים של קהילתו של ‘ב“מהבעה
 הסבא.

ט כסלו “מכתב הרבי מי משמאל:
]כללי פרטי[ ובסופו כמה הוראות 

 פרטיות.

 מכתבי הרבי
כ“כסלו  תש  
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העתק ממברקים למעלה ומימין: 
שבהם הסבא מדווח לרבי בענינים 

 שונים בפעולות.

מכתב מערב מימין:  
כ מלא “ימי חנוכה תש

עם ברכות. להעיר  
שבימים אלה נתמלאה 

שנה מאז שהגיעו 
הסבא והסבתא למקום 

 שליחותם.

 מכתבי הרבי
כ“כסלו  תש  
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שבט עם ‘ המכתב כללי לי
 מכתב פרטי 

היא  expressייתכן שהמילה 
 Specialק )ואולי גם “בכי

Delivery.) 

 מכתבי הרבי
כ“שבט  תש  
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 ה שבט.“מכתב לכ משמאל:

 המברק לפורים. מימין:

 
 ו אדר עם כמה הוראות.“מכתב מט משמאל:

 מכתבי הרבי
כ“אדר  תש—שבט  
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העתק מהמברק ששלח הסבא משמאל: 
ק כינוס בני עקיבא “במוצש“ל:“לרבי וז

“איך להתנהג? גרליק  

בשנים ההם, עוד לא היו שלוחים אחרים 
עם מי להתייעץ בנושאים אלו, ולכן על כל 

 דבר קטן וגדול היו שואלים לרבי...

 

א ניסן לחג “מכתב מי מימין:
 הפסח.

ט בכלל “ק: ולבשו“בסופו בכי
 ובפרט

 מכתבי הרבי
כ“ניסן  תש—אדר  
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: המכתב כללי שהסבא למעלה ומשמאל
חג —א ניסן“והסבתא זכו לקבל לקראת י

הפסח. מעניין שמצאו טעות לאחר 
ההדפסה )בשורה האחרונה(, והוסיפו 

 חותמת לכל עותק עם התיקון טעות....

 המברק לחג הפסח.משמאל: 

 מכתבי הרבי
כ“ניסן תש   



 לזכות 

 ‘שינתן מרדכי החתן התמים הרב 

 ‘שתחיריזל ‘ והכלה מ

 וואלף

 

 ולזכות הוריהם

 וואלףשיחיו  דבורהורעיתו מרת  דן‘ ת ר“הרה

 גרליקשיחיו חנה ורעיתו מרת  יוסף‘ ת ר“הרה

 ולזכות 

 גרליק‘ שתחי‘ בתיהסבתא הרבנית מרת 

* 

 ולזכרון

 וואלףה “ע פערל רבקה ורעיתו מרת יהושע פנחס‘ ח ר“הוו

 קלייןה “ע יהודיתורעיתו מרת  יצחק צבי‘ ח ר“הוו

 גרליקה “ע גרשון מענדל‘ ת ר“ח הרה“הרה

 מאצקיןה “ע לאה‘ חיורעיתו מרת  חיים יוסף‘ ח ר“הרה

 


