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פפתתחח דדבברר

התמים נו הרב יכנו בנשואי צאצאיחסדו הגדול זאנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, וב
ם ויעשר שלשה,ישנשתחי' בשעה טובה ומוצלחת ביום החיה מושקאשיחי' עב"ג דניאל יעקב 

.  ו"עה'תשןחשולחדש 

לשמוח אתנו יחדיו, ביום וברצוננו להביע בזה תודתנו לקרובינו, ידידינו ומכירינו, אשר הואיל
טוב וחיים מאושרים בגשמיות -והכלה ואותנו כולנו בברכת מזלשמחת לבבנו, ולברך את החתן

וברוחניות.

מתכבדים אנו להגיש לפני כבודו ובני ביתו יחיו, ידידנו ומכירינו שליט"א המשתתפים בשמחתנו, 
"תשורה" מיוחדת זו, הכוללת: -שמחת חתן וכלה  

החתונה של כ"ק אדמו"ר לכבוד שכתבם "ק אדמו"ר מהוריי"צ צילומי ההזמנות בכתב יד קדש של כ
.בצירוף פענוחיםנשיא דורנו והרבנית ביום י"ד כסלו תרפ"ט

מהרה ישמע בערי "חתונת הקב"ה וישראל, שאז עוד יותר שחתונה זו יזרז וימהר בתפילה להשי"ת, 
בגאולה האמיתית והשלימה ",יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה

יאת משיח צדקנו בקרוב ממש. בב

הרב ארי' ואסתר נחמה דינה קאלטמאנן גניבישיקותיאל יהודה וחנה 
קולומבוס, אוהיומונטריאל, קאנאדא 

 ---------------------------------
ו"עה'תש,וןחשלחדש םועשר ישלשה

והיוקולומבוס, א



ל�בנùטיין ו��ל�� �יט� ùיחיו �לי�ו �ו� �לוי

= 13 <

סופו,  ועד מתחילתו הריי�צ הרבי של קודשו יד מכתב 1. דפוס-צילום
מ�ח) וההפניה (�כבוד התאריך (ג� ט�ז ההזמנה - לאחר נוסח כאשר

וכו��13.  בתי בנשואי השי�ת זיכני במילים �כאשר וכו��) - פותח

טפסיםשל לשלושה שי� לוין דובער ר� שלום הרה�ת מציין ע� קכו ח�ב הריי�צ אדמו�ר 13) באג�ק
הרבי, עיי�ש. לספריית שהגיעו זה נוסח

הרבי,  של קודשו יד כתב צילום שקיבלו כאלה  (1 סוגים:  שני היו גופא זה בנוסח ועוד:  זאת
התארים רק הופיעו עצמה שבהזמנה בלבד (כך המעטפה על-גבי רשום היה הנמען של כששמו
היו �תמימים� -  זה סוג ע� 264) שמקבלי ח�א מלך ימי שלפנינו]). י"א (ראה שם [כבצילום ללא
בתוך קודשו יד בכתב הוסיף שהרבי כאלה תמימים�. 2)  ישיבת �תומכי של לשעבר תלמידים
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ההזמנה שכאן אלא הקודם14,  לנוסח לגמרי כמעט זהה נוסח  .2
הנמען)  ושם (התאריך הפתיחה  מלבד כתיבה,  במכונת מוקלדת
של קדשו יד בכתב שהם  - וחתי�ק)  ומברכו�  (�הדו�ש והחתימה 

הריי�צ15. הרבי

החסידים. זקני היו זה סוג שם, שמקבלי מלך ימי שמם. וראה את אף ההזמנה

הרבי, עיי�ש. לספריית שהגיעו טפסים שם, שלושה לוין, באג�ק הרשד�ב מונה זה מסוג 14) גם

ידידי�; �יואיל הבאות: �כבוד המילים בהשמטת להבחין ניתן לקודמו,  זה נוסח בין בהבדל  (15
כאן שהשורות לכך בנוסף זאת כ�ק�.  הוד �בזכות �ומאושרים�;  נא�;  �ויברך טוב�;  "חבל נא�; 

שונה. באופן מסודרות
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שמים: �בעזהי�ת�)  שם הזכרת הפותחת (לאחר מודפסת 3. הזמנה
מופיעהשעת זה גמלני�. בנוסח אשר הטוב כל לד� על במילים: �אודה
הפיסקאות ראשי ואותיות החמישית�  �שעה  - בהגדרתה  החופה
אנ�ש לכללות שנשלח הכללי הסוג בגדר הוא זה הם - �אהבה�. נוסח
חב�ד חסידי בקרב כיום ביותר המפורסם גם והוא חב�ד,  חסידי

כולו. בעולם
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השלישי: �גם בקטע מילים שתי הוספת לקודם, למעט זהה 4. נוסח
רצונם למרות יכלו,  שלא לאנ�ש הנראה כפי נשלח זה סוג מרחוק�. 

וכדומה).  המקום ריחוק בחתונה (מפני בגופם להשתתף הטוב, לבוא
ההבהרה את זה לנוסח הריי�צ הרבי הוסיף כנראה כך משום

יחדיו�. אתנו לשמוח נא יואילו מרחוק גם והבקשה: �אשר
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בסוג קלים17. המיוחד שינויים לקודם16, למעט בכללותו זהה 5. נוסח
הריי�צ אדמו�ר כ�ק ע�י נכתב לסופו מתחילתו כולו שהנוסח הוא זה

בעצמו.

לנמענים,  להישלח זה נוסח נועד לא שמלכתחילה לומר,  מקום יש

מרחוק�. המילים �גם 16) כולל

המפורסם בכינויו כאן יצחק", מופיע החתן "לוי אבי של הוא, ששמו הבולטים השינויים 17) אחד
שם.  ע� 617 הערה 3, ובשוה�ג ח�ב סה�שתש�נ ראה זה כינוי החסידים: �לויק�. אודות בין

הר�הג�;  הר�הח בנוסחהקודם (מספר 4): �בן הרה�ח� ואילו נכתב: �בהרה�ג נוספים: כאן שינויים
ומכירי�; כאן לידידי הקודם (מספר 4): �אקרא בנוסח ומכיריי� ואילו לידידיי נכתב: �אקרא כאן

ורוחניות�.  הקודם (מספר 4): �בגשמיות בנוסח וברוחניות� ואילו נכתב: �בגשמיות

וניקוד. בפיסוק שינויים וכן שונה באופן מסודרות כאן שהשורות לכך בנוסף וזאת
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הדפסתו ולפני לדפוס,  ההכנה בשלבי כ"טיוטה"  רק נכתב כולו וכל
לנמענים מכן לאחר ונשלח פרטים,  כמה הריי�צ הרבי שינה בפועל

הקודם (מספר 4). בנוסח שהוא כפי

בנוסח פותח הוא ואף כתיבה במכונת שהוקלד כללי-פרטי נוסח  .6
נשלח ממנו טופס כל גמלני�.  אשר הטוב כל על לד�  �אודה הקודם 
בו ריק מקום נותר המכתב בראש כאשר מסויימת,  שבעיר לאנ�ש
כ�ק של קודשו יד בחתימת נחתמה זו העיר. הזמנה שם את מילאו

הריי�צ18. אדמו�ר

שראשי הוא שבהם הבולט הקודמים.  הנוסחאות לגבי רבים שינויים ישנם זה בנוסח  (18
המילה �אהב�) - אינםמשלימים יוצרותאת הראשונות פסקאותיו (למרותששלושתהפסקאות
הכתוב "האמת בר"ת: אהבו, כלשון שיהיה הוא מכוון ל�אהבה� (כבמספרים 3, 4, 5 הנ�ל). ואולי

אהבו". והשלום
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הברזל למסך מעבר שעה באותה שהתגוררו לאנ�ש הזמנה נוסח  .7
החתונה. נוסח בשמחת כרחם, להשתתף מהם, בעל נמנע כך ומשום
והפסקא הראשונות הפסקאות שתי פסקאות. מלבד ששה כולל זה
שונה הוא הקודם (מספר 6), הרי לנוסח בכללותן הדומים האחרונה
מפאת אשר �בהיות הרבי  מבקש זה בנוסח ובסגננו.  בתוכנו לגמרי
משאלות למלאות ולנו,  להם אפשר אי בנו,  תלויות הבלתי סיבות
מאז הי�  כאשר מקום,  בקירוב יחד לשמוח הט�,  ולבבם לבבינו
שמה . . בחדוה מוגבל . . להתאסף מקום נא . . לקבוע ומקדם, יואילו
לסופו ועד מתחילתו נכתב שהוא בכך מתייחד זה סוג ושמחה�19. 

הריי�צ. הרבי של קודשו יד בכתב

לחתונה,  יגיעו רוסיה הטבע, שאזרחי אפשרות, בדרך שום היתה ולא לומר, שהיות 19) מסתבר
זה. בנוסח החופה שעת צויינה לא גם כך משום
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שכאן אלא קלים.  שינויים למעט לקודם,  בכללותו זהה נוסח  .8
האחרונות השורות שתי מלבד סופר יד בכתב כולה נכתבה ההזמנה
הרבי של קדשו יד בכתב שהן והחתימה וכו��)  עוז ידידם (�והנני

הריי�צ20.

הקטע  - (שבכתי�ק)  הקודם  שבנוסח הוא:  לקודמו,  זה נוסח בין הבולטים השינויים אחד  (20
האות �ו� ובהיות. סופר) - נוספה זה (שבכת�י בנוסח באות �ב� בהיות, ואילו פותח השלישי

לנמענים, וכל הקודם (מספר 7) להישלח הנוסח נועד לא לומר, שמלכתחילה מקום יש כאן גם
על הריי�צ הרבי הסופר, הוסיף ע�י שנעתק לאחר הסופר. ואכן ע�י העתקה לשם רק נכתב כולו
נראים וכו��) וחתימתו, שלא עוז ידידם האחרונות (�והנני השורות שתי את בכתי�ק ההזמנה גבי

הקודם (מספר 7). שבסוג בצילום
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נדפס זה קלים21. נוסח שינויים לקודם, למעט בכללותו זהה 9. נוסח
ע� 19 22.  ח�ד הריי�צ אדמו�ר התולדות בספר

נא (�יואילו הרביעי  בקטע מופיע הקודמים הסוגים שבשני הוא,  הבולטים השינויים אחד  (21
ואילו ורעים�  אוהבים במושב תורה,  ומחבבי אנ�ש כל שמה להתאסף �יבחרו המשפט  כו��) 
במושב שמה להתאסף רק �יבחרו תורה�, ונכתב ומחבבי אנ�ש התיבות �כל הושמטו זה בנוסח

ורעים�.  אוהבים

מופיע זה שנוסח מכיון א)  בזה,  בירור צריך עדיין אך המעתיק,  בטעות והמדובר מאוד ייתכן
זו. ב) אולי השמטה על כלום העיר בפנים). ולא בכתי�ק (וכדלהלן אד�ש כ�ק הגהות עם לפנינו
נקטו שנים באותן תורה�, כי ומחבבי אנ�ש שנשלח) המילים �כל הסופי בכוונה (בנוסח נשמטו

ובירור. הברזל. ועצ�ע למסך מעבר אל שנשלחו הדברים בתוכן מיוחדים זהירות אמצעי

נוספים.  קלים ההזמנה, אלאשבשינויים מכתב של זה נוסח היים� נעתק אידישע 22) בחוברת �די
המקליד, עיי�ש. של מדוייקת בלתי מהקלדה נובעים אלו שינויים שכל מסתבר אולם
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נוסח להדפיס כנראה,  תכננו,  בו לדפוס קונטרס הוכן השנים באחד
�נוסח שהוא  בראשו ציין גרונר לייב יהודה ר�  הרה�ת המזכיר זה23. 
מחק להגהה,  לרבי כשהובא אך לחתונה,  ההזמנות מנוסחאות ב�� 

השני.  השלישי, ולא הנוסח שזהו האות �ב�� וכתב �ג�, להורות את

הרבי: העיר לכך בנוסף

בהוספה בא שהוא מובן  - המכתב  לתוכן בקשר זמן:  לאחר נ.ב. 
בכל די אנ�ש ידידינו �אל אדמו�ר*  מו�ח כ�ק של לאגרת-ההזמנה
וידידים, גם אוהבים אודות �ברכת בה להמדובר ואתר� ובפרט אתר

במקום�. הרחוקים

אגה�ק-הזמנה בפ�ע �בע�[מוד]  להדפיס  הרבי הורה הגליון בשולי
תרפ�ט -�. כלומר, שיש שנת הריי�צ] מראשית כ�ק . . [אדמו�ר של
המפורסמת ההזמנה נוסח את בחוברת עצמו בפני בעמוד להדפיס

לחתונה.

העיר: �נעתקה כך ועל כוכב הרבי סימן תיבת �אדמו�ר� הנ�ל לאחר
נוסח נדפס בחוברת עמוד באיזה לציין שיש כלומר,  ע�..�.  לקמן

המפורסמת. ההזמנה

שהוא א)  אופנים:  בשני לפרש ניתן ג�  �נוסח הכותרת  במשמעות
ב� הנוסחאות - מספר 1 ומספר 3 הנ�ל. היינו לאחר השלישי הנוסח

משיח�  ל�בית ומשם תש�ס)  שפירא -גורארי (סיון משפחות של נישואין משמחת תשורה  (23
גליון 280 ע� 19.
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ומכנה מונה והרבי אלו,  משני שונה מסוג נוסח זהו כללי שבאופן
ברוסיה -  אנ�ש עבור שהוכנו ג� מאלו נוסח ג�. ב) שהוא כ�נוסח אותו

מספר 7 ומספר 8 הנ�ל24. 

בוורשה ורבנים לאדמו�רים נשלח אשר מיוחד הזמנה נוסח  .10
הגיעו בעת הריי�צ אדמו�ר מכ�ק נשלחה ההזמנה וסביבותיה. 

כסלו. י�ג שני לוורשא - ביום

כבוד: �כ�ק תארי של ארוכה בשורה ההזמנה את פותח הריי�צ הרבי
תהלה לשם ארץ וקצוי תבל מרחבי בכל והנודע המפורסם הרה�צ
תרשישים,  גזע והדרו,  ישראל נשיא יעקב,  גאוני בתוככי ותפארת
�אשר הרבי:  מציין ההזמנה ובנוסח שליט�א�,   .. מוה�ר  כקש�ת

המחרת�. להיות . . ביום הוגבלה החופה

ההיא. בעת לרוסיא מכתבים במשלוח הזהירות בהערה 21 ע�ד במ�ש לעיל 24) וראה
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קטגוריה מאותה אישים זו הזמנה קיבלו שבכללות למרות
לשני. אחד בין קלים שינויים בזה גם ורבנים) מצינו (אדמו"רים

אישי-פרטי מכתב הריי�צ מהרבי לקבל כמה אלה, זכו כל 11. מלבד
בתוכו אחרים, אבל דברים על גם נסוב החתונה. המכתב מועד אודות

מפורט.  הזמנה נוסח מופיע

סענדר ר� אלכסנדר החסיד היה זה מסוג מכתב שקיבל מאלה אחד
מ�ח,  מהתאריך �ג� ט�ז הוא בפאריס, ואף אז ריינין, שהתגורר יצחק
ומבהיר,  הרבי מוסיף במכתבו ההזמנות).  משלוח (תאריך תרפ�ט� 
הכוונה (כנראה מיוחד  מכתב לו ישלח זה למכתב בנוסף אשר
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מיוחד מכ�  לידידי אשלח לחתונה: �אי�ה כניסה וכרטיסי ל'הזמנה') 
אשר עד לחכות חפץ אני אין אבל כנהוג,  [=כרטיסים]  ובילעטין 

מזה�25. להודיעו מהר והנני ויודפסו יוכתבו

דינה.  נחמה הרבנית  - הכלה  אם של היה נוסף הזמנה נוסח  .12
בתי�,  חתונת לחג כבודם את �להזמין הרבנית  פונה זו בהזמנה
את גם לציין מוסיפה לכך והשעה, ובנוסף המקום, הזמן את מציינת

הלועזי: �27 לנובמבר�.  התאריך

בכל ולא זו,  הזמנה בנוסח רק מצינו למספרם,  התאריך ציון את
לעיל. שהצגנו הקודמים הסוגים

ע� רעז. חט�ו הריי�צ אדמו�ר באג�ק 25) נדפס
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ברובו זהה הריי�צ,  הרבי של בכתי�ק כולו נוסף,  הזמנה נוסח  .13
הראשונים (מספרים 1 ו-2)26.  לנוסחאות

ו-2),   1) אלו  לנוסחאות ראשונה מהדורה הנראה ככל היה זה נוסח
(תאריך הפתיחה  מופיע לא שלפנינו בצילום בפועל.  נשלח לא אבל

ומברכו�  והסיום (�הדו�ש וכו��))  פניה �כבוד תוארי הנמען (או ושם
וחתי�ק).

(וכן כאן  ואילו בשמחתינו�,  טוב �חבל  :1 שבמספר  בנוסח הבאים:  בשינויים להבחין ניתן  (26
שבמספר 2): �מאושרים בנוסח שבמספר 1 (וכן בשמחתינו�; בנוסח שבמספר 2): �חבל בנוסח
"בדור המילים  (ונשמטו טוב"  בכל יהיו מאושרים "ואשר כאן:  ואילו יבורך�,  ישרים בדור יהיו

יבורך�). ישרים
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הגיע שלא למרות זו.  לחתונה בקשר נשלח נוסף הזמנה סוג  .14
מעדויות מקום מכל יודעים,  איננו נוסחו את ואף צילום שום לידינו
בהזמנות קיומו. המדובר על למדים ראשון, אנו מכלי שונות, חלקם

יקטרינוסלב:  מגוריהם במקום החתן הורי ששלחו

 - חנה  הרבנית וזוגתו יצחק לוי רבי הקדוש הגאון  - החתן  הורי
את גדולה בחגיגה חגגו הבכור בנם בחתונת להשתתף מהם שנבצר
מכריהם ידידיהם,  לכל הזמנות שלחו כן לפני כאשר החתונה,  יום

וסביבותיה. ביקטרינוסלב הקהילה וראשי
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 הזמנה אישית לר' משה ליבמכתב 
של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ המורה על הערכה מיוחדתובכתב יד קדשכתובה כולה 
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לפני זהבעמוד שפענוח של ההזמנה בכתי"ק ש
]מתוקתקת באותיות מרובעות[
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בכתב יד מעתיק ש נוסח ההזמנה לאנ"
לסיום המכתב מוסיף כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שורותיים בכתי"ק וחותם בחתימת יד קדשו 

זהו אחד הפורמטים שכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 


