תשורה
משמחת הנישואין של

הרב מתני' יהודה ורחל שיחיו
גינזבורג
יום ד ' פ ' שופ טים  ,ב ' דר " ח אלול ה ' תש " ע ) ה ' פרצת (
D

Memento
From the Wedding Celebration of

Rochel & Mattanya Ginsburg
Wednesday, the second day of Rosh Chodesh Elul, 5770
The Eleventh of August, 2010

קראַון הייטס" ,כאן צוה ה' את הברכה"
שנת חמשת אלפים שבע מאות ושבעים לבריאה
מאה ושמונה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

בס"ד.
לזכרון טוב ליום כלולת צאצאינו שיחיו ,החתן הרה"ת מתני' יהודה שי' עב"ג הכלה מרת רחל תחי'
גינזבורג ,הננו בזה לכבד את הנוטלים חלק בשמחת לבבנו ,מקרוב ומרחוק ,ב"תשורה" 1זו ,הכוללת:
א( מענות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו להורי הכלה שיחיו –  (1בקשר עם הצעת השידוך (2 ,בקשר עם
גמר השידוך (3 ,בקשר עם קביעות זמן חתונתם בשעטומ"צ.
ב( תמונות הכלה שתחי' עם הרבי בעת חלוקת הדולרים.
ג( מכתבי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו להורי הכלה שיחיו –  (1בקשר עם חתונתם (2 ,בקשר עם לידת
בתם הכלה תחי'.
ד( עמוד ראשון ממאמר ד"ה לכה דודי ה'תשי"ד ,שהוגה ע"י הרבי וי"ל לקראת י"ד כסלו ה'תשל"ט,
שנת החמישים לחתונתו; עמוד ראשון וחלק מעמוד שני מהגהה קודמת של המאמר הנ"ל.
ה( דברי הרבי ב"יחידות" להורי הכלה שיחיו )ביום ב' פ' שלח ,י"ג סיון 2ה'תשמ"א( בקשר עם
חתונתם ,3כפי שנרשמו בשעתם מסרט-הקלטה.
ו( צילום גוף כתב-יד-קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע – מכתב כללי לג' סליחות ,יום שהוכפל בו כי טוב,
ה'תשמ"ו) 4שזכה אבי הכלה זכות רבה ונפלאה להיות בין המתעסקים בהכנת המכתבים הכלליים לדפוס
בשנים תשל"ו-תנש"א(.
]צילום הכתב-יד-קודש כולל (1 :הגהה הא' על המכתב המתוקתק )שהוכן ע"י המזכיר הרה"ח ר'
ניסן ע"ה מינדעל ,ע"פ כתי"ק או ע"פ מה שהכתיב לו הרבי( (2 .הגהות הרבי על עלי ההגהה") 5געלי'ס"
בלע"ז( 6של המכתב (2 .7הגהה הב' על עלי ההגהה של ההערות ומראי-מקומות[.
רוב הצילומים הוקטנו מגודלם המקורי.
ז( מכתב מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאמה זקנתה של הכלה.
ח( מענה מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אודות קביעות יום החתונה ליום הרביעי ,ראש חודש אלול.
*
ואנו תפלה ,שבמהרה בימינו ממש נזכה לשמוע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול
שמחה וגו' ,בנישואי כנסת-ישראל עם הקב"ה ,בגאולה האמיתית והשלימה ,כי תקויים ברכת כ"ק
אדמו"ר זי"ע בסיום וחותם מכתב הנ"ל" :בגאולה האמיתית והשלימה ,ווען עס וועט מקויים ווערן
לשכון כבוד בארצנו  . .די גאולה פאַר און פון דער גאַנצער וועלט ,ווען די גאַנצע וועלט וועט אַנערקענען
אַז דער באַשעפער איז מלך על כל הארץ" .ומלכנו בראשנו.
בשם המשפחות

קלמן גרונם וחנה גינזבורג

צבי הירש ואיטא לאה נאטיק

יום הרביעי לסדר "תמים תהי' עם ה' אלקיך",
ב' דר"ח אלול ה'תש"ע )ה'פרצת(
מאת ושמונה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר זי"ע

 (1כמנהג אנ"ש שיחיו בזמן האחרון ,מיוסד על הנהגת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בחתונת בתו הרבנית הצדקנית מרת חי'
מושקא נ"ע זי"ע עם כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
 (2יום נישואי כ"ק הרה"ג והרה"ח וכו' המקובל מוהר"ר לוי יצחק ז"ל נ"ע שניאורסאָהן ,אביו של כ"ק אדמו"ר זי"ע.
 (3ביום א' פ' חוקת ,כ"ו סיון ה'תשמ"א.
 (4המכתב בשלימותו ,לאחרי כל ההגהות וכו' נדפס )ביחד עם מכתב הכללי דח"י אלול ה'תשמ"ו( בקונטרס לקוטי שיחות
"מכתבים כללים לר"ה ה'תשמ"ז" ,ומשם – בהוספות ללקוטי שיחות חלק כט ע'  534ואילך.
 (5שעליהם כמה הצעות-תיקונים )תיקוני ט"ס ,השמטות ,הוספות ובירור כמה ספיקות( של המתעסקים בהכנת המכתב לדפוס.
 (6באותן שנים כבר נעשתה ההגה על המכתב )והמראי-מקומות( כפי שנסדר באותיות דפוס ) ְס ַדר; "טייפּסעטינג" בלע"ז( ,וכן גם
נתפרסם לרבים – שלא כבשנים הקודמות ,שבהן היו המכתבים הכלליים מתפרסמים )לראשונה( כפי שהם מתוקתקים במכונת
כתיבה )"טייפּרייטער" בלע"ז(.
"געלי'ס" אלו הם במקורם בגודל של ) 11x17הדבר נעשה כך כדי להגדיל את האותיות ולהקל בכך על הרבי את הקריאה ,וגם
כדי שיהי' מקום על הגליון עבור ההוספות והתיקונים של הרבי( .ולכן ,גם לאחרי שהוקטנה ה"געלי" שלפנינו ,הוכרחנו לחלק
אותה לשתיים ולהדפיסה על ב' עמודים של התשורה.
 (7על העותק של המכתב כפי שהוכן לחתימת יד-קדשו ,תיקן הרבי עוד תיקון אחד .עותק זה לא נדפס כאן.
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מענות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו להורי הכלה שיחיו –  (1בקשר עם הצעת השידוך (2 ,בקשר עם
גמר השידוך ]] . . ÂËÈÏÁ‰ ÁË· :'È˘ ‡"Â‡ÎÏשניהם לייסד ביתם על יסודי התורה כו'[.[ˆ"‰Ú ¯ÈÎÊ‡ .

5 / Ú"˘˙'‰ ÏÂÏ‡ Á"¯„ '· ,ÌÈËÙÂ˘ 'Ù '„ ÌÂÈ

מענה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו להורי הכלה שיחיו בקשר עם קביעות זמן חתונתם בשעטומ"צ

הכלה תחי' )עם אמה ואחותה תחיינה( בחלוקת הדולרים ,בקשר עם יום הולדתה השני,
בחודש מרחשון ה'תשמ"ט
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מכתבי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו להורי הכלה שיחיו –  (1בקשר עם חתונתם (2 ,בקשר עם לידת
בתם הכלה תחי'.

7 / Ú"˘˙'‰ ÏÂÏ‡ Á"¯„ '· ,ÌÈËÙÂ˘ 'Ù '„ ÌÂÈ

עמוד ראשון ממאמר ד"ה לכה דודי ה'תשי"ד )מיוסד – ביאור – על ד"ה זה שאמר כ"ק אדמו"ר
)מהוריי"צ( נ"ע בעת הקבלת הפנים של חתונת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ,בי"ד כסלו ה'תרפ"ט( ,שהוגה ע"י כ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו וי"ל לקראת י"ד כסלו ה'תשל"ט ,שנת החמישים לחתונתו.
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עמוד ראשון וחלק מעמוד שני מהגהה קודמת של המאמר הנ"ל )גם היא מימים הסמוכים לי"ד כסלו
ה'תשל"ט( .הגהה זו לא הובאה לידיעת המניחים שערכו את )המהדו"ב של( המאמר הנ"ל להגהה.

9 / Ú"˘˙'‰ ÏÂÏ‡ Á"¯„ '· ,ÌÈËÙÂ˘ 'Ù '„ ÌÂÈ

רשימה מילולית מדברי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ב"יחידות" להורי הכלה שיחיו בקשר עם
חתונתם ,כפי שנרשמו בשעתם מסרט-הקלטה.
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11 / Ú"˘˙'‰ ÏÂÏ‡ Á"¯„ '· ,ÌÈËÙÂ˘ 'Ù '„ ÌÂÈ
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13 / Ú"˘˙'‰ ÏÂÏ‡ Á"¯„ '· ,ÌÈËÙÂ˘ 'Ù '„ ÌÂÈ

הפיתקא בצד ימין היא הוספה לה"געלי" השני של המכתב )להלן ע'  .(15הפיתקא שבצד שמאל היא
הוספה לההערות ומראי-מקומות )בראשיתה ובסיומה הוסיף מזכירו של הרבי ,הרה"ת ר' יהודה ליב שי'
גראָנער ,את המ"מ וציון העמוד המדוייק(.
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התיקונים בכת"י )שאינו גוכתי"ק( ובמכונת כתיבה )"טייפּרייטער"( על ה"געלי'ס" דלהלן הם של
המתעסקים בהכנת המכתב לדפוס.

15 / Ú"˘˙'‰ ÏÂÏ‡ Á"¯„ '· ,ÌÈËÙÂ˘ 'Ù '„ ÌÂÈ
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17 / Ú"˘˙'‰ ÏÂÏ‡ Á"¯„ '· ,ÌÈËÙÂ˘ 'Ù '„ ÌÂÈ

מכתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אל אמה זקנתה של הכלה ,מרת חי' בשא תחי' שוחאט ,בעת שגרה ,עם
בעלה הרה"ת ר' קלמן ע"ה שוחאט ,בסקרענטאן ,פענסילוועניע ,שם שירת כשו"ב.

‚¯Â·ÊÈ‚ ÂÈÁÈ˘ ÏÁ¯Â ‰„Â‰È 'È˙Ó ˙Â˙ÁÓ ‰¯Â˘˙ / 18

יום הנישואין ביום זכאי
מענה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לא' שקבע את יום הנישואין ליום הרביעי ,ראש חודש אלול )שבהשגחה
פרטית הוא גם תאריך נישואי ילידינו( .נעתק מתשורה שי"ל לקראת שמחת הנישואין של התמים הרב
אליהו וזוגתו ריזל שיחיו סימפּסאָן ,יום ד' ,כ"ה סיון ה'תשס"ט.

להעיר ע"פ מחז"ל דמגלגלין זכות ליום זכאי )דאז הזכות ודבר הטוב בתוקף יותר( ובמיוחד
כשמשולש הטוב ,דאז הוא חזקה )ובנין( עדי עד:
בתולה נישאת ליום הרביעי )ר"ת לבנה – כדאיתא בכ"מ( בו נתלו שמשא וסיהרא
בראש חדש – מולד הלבנה ויחוד שמשא וסיהרא
אלול – )העיקר וההתחלה )כפי ה(]([ר"ת :אני )כנס"י – הכלה( לדודי )הקב"ה – החתן(
ודודי לי )שמיוחדים בתיבה אחת(.

לזכות
החתן הרה"ת מתני' יהודה שיחי'
והכלה מרת רחל שתחי'
גינזבורג
לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת
יום ד' פ' שופטים ,ב' דר"ח אלול ה'תש"ע )ה'פרצת(

נדפס על-ידי ולזכות הוריהם
הרה"ת ר' קלמן גרונם וזוגתו מרת חנה שיחיו גינזבורג
הרה"ת ר' צבי הירש וזוגתו מרת איטא לאה שיחיו נאָטיק
ולזכות זקנותיהם
מרת פייגא רבקה שתחי' גינזבורג
מרת שרה שתחי' הכט
מרת רבקה שיינא שתחי' נאָטיק
מרת חי' בשא שתחי' שוחאַט
D

!åðéúçîùá íëúåôúúùä ìò ïç ïç
!Thank you for joining us in our Simcha
With the best wishes for a Kesiva V’chasima Tova

The Ginsburg and Notik Families
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