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 חתונת הרבי והרבנית חיה מושקא

 
 החתונה בוורשה:

בוורשה, גרמה  תתקייםמושקא עם כ"ק אדמו"ר  ההבשורה הטובה שחתונת בת הרבי מרת חי

רצה שהחתונה תתקיים  הריי"צכ"ק אדמו"ר  ין החסידים.לשמחה אדירה והתרגשות גדולה ב

 . בישיבת תומכי תמימים

. שומרים מיוחדים שמרו על פתחי הישיבה, החתונהביום י"ד כסלו בשעה חמש בערב החלה 

שולחן גדול שבראשו   כי הרשות להכנס ניתנה רק לבעלי כרטיס כניסה. באולם הגדול עמד

. פני הכלה לכסות אתאח"כ הוליכו את החתן  . וכ"ק אדמו"ר הריי"צ אמר מאמר.ישב החתן

 .למעלה מחמשת אלפים איש הצטופפו בחצר יתה בחצר הישיבה.ו כולם לחופה שהומשם הלכ

בבות" של ’ לנגן את ניגון "ד הריי"צבשעה שהובילו את החתן והכלה לחופה, ציוה כ"ק אדמו"ר 

 .הזקן אדמו"ר

סעודת החתונה נערכה באחד האולמות הגדולים של וורשה. השמחה העצומה, השירה, 

אור הבוקר, רק בשעה שבע בבוקר התפזרו הזמרה והריקודים של החתונה נמשכו עד 

 .החוגגים לבתיהם. חתונה נפלאה כזאת לא ראתה פולין מעולם
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 :טבלהאת ההשלימי 

 החתונה ביקטרינוסלב החתונה בורשה 

 התאריך
  

 האולם
  

 משתתפים
  

 חסרים
  

 

  

 החתונה ביקטרינוסלב:

 .היום הוא י"ד כסלו תש"ט, יום חתונת בננו מענדל עם ב"ג מוסיא

 .אבל רצינו לשמוח גם כאן ביום חתונתם ,. החתן והכלה לא היו עמנותרפ"חהיה זה בשנת 

שלא יכול היה לסבול את ההנהגה  שכננו ,באותה שעה כבר נלקחה מאתנו מחצית מביתנו

יצר הפרדה מוחלטת בין שני שטחי המגורים, כדי שדירתו תהיה מופרדת יהודית בביתנו, ה

 –כששמע שכן זה ממקור כלשהו בעיר שבכוונתנו לערוך מסיבה לרגל החתונה  .כליל מזו שלנו

יא מדירתו את כל הרהיטים ויצא מהבית, כשהוא מוסר לרשותנו את פרץ את אחד הקירות, הוצ

 .הדירה למשך כל הזמן שיידרש לנו. כך היה לנו מקום נרחב לצורך החגיגה

אף שסברנו שמניין המתכנסים -על .אורחים רבים התאספו מהערים הסמוכותו ,שלחנו הזמנות

-ימים, בפועל השתתפו כשלושהרוח האיום ששרר באותם -לא יגיע אפילו לשלושים, בשל מצב

 .לא ניתן להביע בכתב –את אווירת ההתוועדות של הקהל באותו לילה  .מאות איש

השתתפותנו בשמחת נישואי בננו בכורנו, ריחפה באוויר ביתנו -נוסף על הצער הניכר מעצם אי

  .היו גם היו –התחושה שלא נזכה להתראות עמו במהרה, וגעגועים 

 

     איש,   י"ד כסלו,    300-ישיבת "תומכי תמימים",   כ

       החתן והכלה,   ביתם של רבי לוי יצחק והרבנית חנה,   

 איש. 5,000-הורי החתן,   י"ד כסלו,   למעלה מ
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 הרבנית חנה מספרת על ילדותו של הרבי

 קראי את הסיפורים, אותם סיפרה הרבנית על בנה:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתבי מתחת ליד תמונה משפט מתאים:

  

 אני נזכרת בצמיחתו והתפתחותו הרוחנית, שהחלה עוד מילדותו :

כשנולד הרבי, קיבל רבי לוי יצחק ששה מברקים מאדמו"ר הרש"ב ובהם ברכות .1

 והוראות שונות הקשורות לתינוק.

 לפני שהאכילה הרבנית את התינוק היתה נוהגת ליטול את ידיה ואת ידי התינוק..2

 יחד עם עוד ו הרבנית והרבי,התרחשו הפוגרומים ברוסיה. הסתתר 1905בשנת .3

ילדים בכו ההיתה זו סכנה גדולה.  –מרקחת. לו נודע על כך -בבית  ,נשים וילדים

 אולם הרבי הסתובב בין הילדים והרגיע אותם. והרעישו מעט, 

פעם בילתה הרבנית את ימי הקיץ בנאות דשא ליד שפת הים. יום אחד פשטה .4

השמועה בין הנופשים שילד אחד יצא בספינה קטנה, התרחק משפת הים והחל 

לטבוע, וילד אחר יצא והצילו. אשר התקרבה הרבנית למקום האירוע הבחינה 

 .חר מאשר בנה שהיה אז בן תשעש"הגיבור" הוא לא א
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 הרבי עוזב את רוסיה

 
 

 

 :מספרי את המשפטים לפי הסדר הנכון. 2

 .הרבנית חששה שהנוסעים יפגעו ברבי 

 .הגיע זמן תפילת שחרית 

 .הרבי שהה עם משפחתו בתקופת החגים 

 !מספר אנשים קמו והקיפו את הרבי כמו חומה 

 .הרבנית חנה נסעה ללוות את הרבי עד לנינגרד 

 .הרבי הוציא את התפילין ונעמד להתפלל 
 

 השלימי:. 1

נכלל  ,מרוסיה יציאה היתר ביקש שעבורם האנשים רשימת את אדמו"ר הריי"צ כשמסר

הקרבה את  אדמו"ר הריי"צ כתב עבור כל אחד מהרשומים_______. ________ בתוכם גם

 , הרביאולם כשהגיעו לשמו של  יציאתם מרוסיה., ופקידי הממשל אישרו את המשפחתית

 ?"___________________________" שאלו הפקידים:

 לבתו.___ ___שהוא רוצה בו כ :הרבי השיב להם

 ?!"_______________________________" שאלו הפקידים את אדמו"ר הריי"צ

 "!_________________________________" :נחרצותב אדמו"ר הריי"צהשיב להם 

 מילים להשלמה:

                     חתן שכזה לא אמצא באף מקום בעולם,  ו,   ל זקוק אתה מה לשם      חתן, 

 .דורנוהרבי נשיא      השיג גם במקום אחר, חתן תוכל ל


