
 

  

 ט“תשע‘ח כסלו ה“אדר

משמחת הנישואין 
 של

 שיחיו חנהודוד אהרן 
  גראסבוים





 

  
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול 

 לותינו.והגיענו ליום הזה, יום שמחת כל

נו אשר הואילו ינו ומכיריתודתינו וברכותינו לכל ידיד
רכנו ו ולבתינחלבוא מקרוב ומרחוק ליטול חלק בשמ

  בברכת מזל טוב.

ואת בני ביתכם  םל הטוב הוא יתברך, יברך אתכ-הא
אחינו בני ישראל, בברכות מאליפות שיחיו בתוך כלל 

מנפש ועד בשר, ואי"ה בשמחתכם נשיב לכם כגמולכם 
  הטוב ובשמחתכם נשמח גם אנו.

לותינו, הננו בזה לכבדכם בתשורה ולזכרון טוב ליום כל
ו זו שלפנינו, על פי המנהג הנפוץ בזמן האחרון, יסודת

ריי"צ לרגל והתשורת כ"ק אדמו"ר מ—בהררי קודש
  חתונת הרבי והרבנית זי"ע.

* * *  

התשורה כוללת מכתבים וכתבי יד קודש מאת כ"ק 
‘ שיחיש הרה"ח ר' שרגא פייוויאדמו"ר זי"ע לסב הכלה, 

, במשך עשרות , משלוחי הרבי ללונדון, אנגליהלעוואג
עמנו מארכיונו כדי  חלקלו על ש התנו נתונשנים, ותוד

לזכות בו את הרבים. יהי רצון שיזכה לרוות רוב נחת 
מתוך שמחה ובריאות שיחיו רוח מכל יוצאי חלציו 
  לאורך ימים ושנים טובות.

   

  דוד אהרן וחנה גראסבוים
  לו ה'תשע"טאדר"ח כס

  ברוקלין, ניו יורק

   



 

  

למסור  ליל שישירסיטי מידי הי' ר' פייוויש מבקר בישיבה יונבבתור בחור 
דו"ח שכלל כו"כ שאלות וכל שבוע הי' שולח דו"ח לרבי. להלן  ,תניא רשיעו

  .גהרבי בפרטיות בשוה" ועליו ענה מהתלמידים



 

  

חוץ מקטע א' לעיל, בו תיקן הרבי את האיות  ,דפס באגרות קודשנו המענה מפוענח 

  ."יעסוק בהל' אלו החתונה ילאחרוכן הוסיף ש" ,OPIANALLPHשל התיבה



  
 חלק י"ט עמוד רל"ט המענה באגרות קודש להלן צילום

 

___________  

  

 



  בשילהי שבט תשכ"א ישווימכתב שקיבל ר' פי

 פענוח המכתב בעמוד הבא)(



  ב"ה, כז' שבט תשכ"א  

  ברוקלין

  וכו' נהוו"ח אי"א נו"

  מוה' שרגא פייוויש שי'

  שלום וברכה!

  ,במענה למכתבו מכ"ד שבט

על הציון הק' של כ"ק מו"ח  כירוהוזבעת רצון י
  לה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו,לר זצוקמו"דא

חוזר וכותב ע"ד העלמות  יובולפלא שבכל מכת
ף שבכלל אין להדר בענינים והסתרים, והרי נוס

גם הידור כבר ישנו בזה, ופשיטא  לכאורהכאלו, 
  תידעל נוגעהשאין כוונתי לצעוק על העבר, כי אם ב

יד הכי קרוב, ז.א. יום כתיבת המכתב ומתחיל מעת
  עאכו"כ יום קבלת המכתב ולמחרתו וכו'

–ער"ח אדר–כאלו עניניםלוהרי ימי סגולה ביחוד 
ימי הפורים, אשר  נהוועד לנקודה הפנימית והתיכ

,  שזה כולל כל הדיםץ מתיונהפוך הוא, ועמי האר
ההעלמות והסתרים בכל הזמנים ובכל המקומות 

 הסתריםובזה גם העלמות ו מסייעים,ל שנהפכים
דירה שכותב, ואצפה  עניניכאשר בענינים הפרטים ו

  לבשו"ט.

  חי"ק][ בכלל ובפרטבברכה לבשו"ט 

 



 

 

 

  

  

 

  ר (עקב אי בהירות הצילום):עפענוח משו

בחזרתם יסדר  ועדות .... ות ההת"ב השתתפותי בהוצאמצו
  לאנגלי'

שנמסר  נגרטןיר"א שי' וויעם הבזה דון (ויתדבר בלונ )1
 ועדות דכאן)משקה מההתע"י 

 בגלאזגאו )2

  לכאו"א ח"י לירות 

  אמש.כמדובר  –שני הסידורים 

לאחר תפילת מנחה קיבל ר'  ,ח"י אדר ה'תשל"א ,ב'ביום 
  אצל חדרו. ' של הרביקה ומיד מענה הבאאת הפייוויש 

 



 

  



 

  

 

 



  



 לזכות

  שי' דוד אהרןהחתן הרה"ת 

  תחי' חנהוהכלה המהוללה מרת 

  גראסבוים

  לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת

  אדר"ח כסלו ה'תשע"ט

  נדפס ע"י הוריהם

  שיחיו נחמה רבקהוזוגתו מרת  אברהם אייזיקהרה"ת ר' 

  גראסבוים

  שיחיו רבקהמרת וזוגתו  יוסף יצחקהרה"ת ר' 

  וואגעל

 


