
תשורה
 משמחת  הנישואין של

התמים ר׳ שמואל וחי׳ מושקא שיחיו
ששונקין

יום שלישי, יט׳ מנחם אב ה׳תשע״ה
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בס״ד

פתח דבר
אנו מודים להשי’’ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי

צאצאינו החתן התמים הר’ שמואל שי’ עב’’ג הכלה המהוללה מרת חי׳ 
מושקא תחי׳.

התודה והברכה מובאת בזה לבני משפחתנו, ידידנו ומכירנו שבאו מקרוב
ומרחוק להשתתף בשמחתינו ולברך את צאצאינו שיחיו בברכת מזל טוב

וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

בשמחה וטוב לבב נתכבד להגיש לכל המשתתפים בשמחתנו - מיוסד על 
הנהגת כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע בחתונת כ”ק אדמו”ר זי”ע עם הרבנית 

הצדקנית מרת חי’ מושקא ע”ה ז”ל - תשורה זו, כוללת ליקוט מכתבים מכ“ק 
אדמו“ר מהוריי“צ וכ“ק אדמו“ר זי“ע לאבי זקנו של החתן, הרה”ת הרב שלום 

פויזנר ז״ל, מראשוני השלוחים לארה״ב.

הא-ל הטוב, הוא יתברך, יברך את המשתתפים בשמחתנו, ואנשי ביתם יחיו, 
בתוך כלל אחב”י יחיו בברכות מאליפות מנפש ועד בשר. ויהי רצון מהשי”ת 

שבקרוב נזכה לקיום היעוד “מהרה ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול 
ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה”, בגאולה האמיתית והשלימה וכ”ק 

אדמו”ר זי”ע בראשינו.

מוקיריהם ומכבדיהם
הר’ שלום דובער ודבורה לאה דובאוו

הר’ מנחם מענדל וקיילא ששונקין

יט׳ מנחם אב ה׳תשע״ה
אורלנדא פלארידא
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מכתב כ“ק אדמו“ר מהוריי“צ לאבי זקן הכלה הרה“ח ר‘ יצחק דובאוו לרגל 
יום חתונת בנו וכלתו - זקני הכלה.
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מכתב כ“ק אדמו“ר זי“ע להורי הכלה ר׳ שלום דובער ודבורה לאה דובאוו 
לרגל יום חתונתם.
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מברק מהרבנית הצדקנית מרת חי’ מושקא ע”ה ז”ל להורי הכלה ר׳ שלום 
דובער ודבורה לאה דובאוו ביום חתונתם.
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מכתב כ“ק אדמו“ר זי“ע להורי החתן ר׳ מנחם מענדל וקיילא ששונקין 
לרגל יום חתונתם.
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מכתב כ“ק אדמו“ר זי“ע להורי החתן לרגל הולדתו
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מכתב ברכת כ“ק אדמו“ר זי“ע להורי הכלה לקראת הולדתה
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מכתב כ“ק אדמו“ר זי“ע להורי הכלה לרגל הולדתה
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מכתב כ“ק אדמו“ר זי“ע להורי החתן לרגל יום הולדת השלישי שלו
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כ“ק אדמו“ר זי״ע 
בחתונת זקני הכלה

הרה“ת ר‘ יהודא ליב 
וחווה שיחיו דובאוו

ז׳ שבט ה׳תש״י
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כ“ק אדמו“ר זי״ע בחתונת זקני החתן
הרה“ת ר‘ אברהם יצחק ושרה רבקה שיחיו ששונקין

י׳ תמוז ה׳תשכ״ב



מוקדש

לחיזוק ההתקשרות

לכ“ק אדמו“ר זי“ע

ולזכות החתן התמים ר‘ שמואל וחי׳ מושקא שיחיו

ששונקין
לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת

יט׳ מנחם אב ה’תשע”ה

שיבנו בנין עדי עד מיוסד על יסודי התורה

והחסידות ולנחת רוח כ“ק אדמו“ר


