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המסגרת שמעטרת את כריכת ה"תשורה למזכרת" נעתקה מ"סמל-מגן" 
זה. סמל-מגן זה, הוא מגן משפחות שאלתיאל-חן, מאז חיו בקנדיאה באי 
הר'  וע''פ  שבעירק.  בבבל  זה  לפני  ועוד  שבספרד,  בברצלונה  כרתים, 
אברהם איבן דאוד הלוי, הראב''ד, מחבר ספר הקבלה, היו רב האי גאון, 
כדי  עד  זו,  כעין  בחותמת  חותמים  בקודש,  ולמעלה  גאון,  שרירא  רב 
שהגאונים הנ''ל הביעו דעתם, אשר סמל זה הוא סמל דגל מחנה יהודה 
בספר  בארוכה,  כך  אודות  וראה   .(43-44 עמ'  (שם  יהודה  מלכי  ודגלי 

"אבני חן – תולדות משפחת חן" – שיראה אור בקרוב.



פתח דבר

אנו מודים לה' כל כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו, 
החתן התמים הרב פרץ, והכלה המהוללה מרת חנה מושקא שיחיו.

התודה והברכה לכל קרובי המשפחה, ידידים ומכירים, שהואילו לבוא לשמוח 
אתנו ביום שמחת לבבנו, ולברך את החתן והכלה שיחיו, ואותנו כולנו, בברכת 

מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות. 

בתשורה  בשמחתנו  המשתתפים  את  לכבד  בזה  הננו  לבב  ובטוב  בשמחה 
מיוחדת – על יסוד הנהגת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בחתונת הרבי והרבנית נ''ע 
– הכוללת: )א( מכתבי הרבי זי"ע לנישואי הורי החתן והורי הכלה שיחיו ולהולדת 
והצלחה"  "ברכה  והכלה בקבלת ברכת  )ב( תמונות החתן  והכלה שיחיו.  החתן 
ודולר לצדקה מכ"ק אדמו"ר זי"ע. )ג( מכתבים מכ"ק רבותינו נשיאינו זי"ע – מהם 
נדפסים כאן לראשונה – לסב הכלה, הרה"ח והרה"ת מו"ה צבי הירש חיטריק  ע"ה 
"אשר סגולה יהיה לכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר". כן נוספו עוד כמה מסמכים 
מעניינים הקשורים בעסקנותו הציבורית. )ד( ספר "שאלות ותשובות אבני חן" 
מרבני חן לדורותיהם. הספר יוצא לאור לקראת נישואי צעיר בננו, התמים הרב 
פרץ עם הכלה המהוללה חנה מושקא בת שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע, מנהל מכללת 

.)*( בית חנה בצפת, הרה"ת ר' יוסף יצחק שי’ חיטריק

בברכות  בנ"י  אחינו  כלל  בתוך  ואותנו,  אתכם  יברך  ית'  הוא  הטוב  הא-ל 
מאליפות מנפש ועד בשר, ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד "ישמע בערי יהודה 
ע"י  והשלימה  בגאולה האמיתית  גו'",  כלה  וקול  חתן  קול   .. ירושלים  ובחוצות 

משיח צדקנו בקרוב ממש.

מוקיריהם ומכבדיהם

משפחת ליין        משפחת חיטריק

)*( והעירני ידידי הרה"ת ר' שניאור זלמן שי' ברגר עורך הספר "אבני חן – תולדות משפחת חן", 
שיראה אור בקרוב, שהתורה מחזרת על אכסניא שלה, שהחתן הת' פרץ שי' המתייחס לה'פנים 
מאירות' דרך אביו זקנו ר' אלחנן חן )כמסופר בארוכה בסוף ח"א של חלק 'תשואות חן' שבספר 
זה(, זכה ב'אשת חבר' המתייחסת גם היא לה'פנים מאירות' הן דרך משפחת אבי סבה הרב יהודה 
420 ובשולי הגליון( והן דרך אבי סבתה מרת  חיטריק )ראה רשימות דברים הוצאה חדשה ע' 

רבקה תחי' בת הרב אליעזר קרסיק )ראה בספר עבד אברהם אנכי ע' 35(.
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מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע להרה"ח ר' מיכאל יהודא ליב הכהן ע"ה, גיסו של אבי זקנה 
של הכלה תחי', הרה"ח התמים מו"ה יהודא חיטריק ע"ה )שניהם חתנים אצל הגה"ח מו"ה אהרון 

התומרקין ע"ה, רבה של חרקוב(, ובו מברך את סב הכלה לרגל חגיגת בר המצוה שלו.



מכתב הרבי זי"ע ובשוליו הוספה בכתב יד קודש.
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מכתב מרובה בהוראות בענייני השליחות בברזיל.
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מכתב זה עוסק, בין השאר, באחד מפעליו הגדולים של סב הכלה – שליחת 
תלמידים מברזיל ללמוד בישיבות ליובאוויטש בניו יורק.

ח



"להשתדל למצוא ולהמציא ספרים בלתי מצויים"

בעניין רבנות במדינות דרום אמריקה.
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כיצד נהוג אצלנו לכתוב "ליובאוויטש"?

י



 בקשר לענייני יהדות במדינה בדרום אמריקא, כותב הרבי זי"ע
"כדאי לברר גם אצל הרצ"ה שי' חיטריק ע"ד הנ"ל".

יא



 לא מעט פעמים התעסק סב הכלה בחיזוק שמירת השבת
אצל סוחרים ואנשי עסקים יהודים. עדות לכך גם במסמך זה.
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