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פתח דבר

אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו, 
החתן הרב התמים יקותיאל דובער שיחי' והכלה המהוללה מרת מרגלית רעכיל 

שתחי'.

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 כ"ק אדמו"ר זי"ע 
הכוללת: (א) עלי הגהה משיחת ש"פ שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז תשמ"ו. (ב) 
מכתבים מכ"ק אדמו"ר: לחתונות הורי החתן והכלה; להולדת החתן והכלה. (ג) 

מכתבים לזקני החתן והכלה. שעסקו בשליחותו של כ"ק אדמו"ר.

חלק חשוב מהחומר הנדפס כאן מתפרסם בפעם הראשונה.

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  האמיתית  בגאולה  גו'",  כלה  וקול  חתן  קול  ירושלים..  ובחוצות 

משיח צדקנו.  

מוקיריהם ומכבדיהם

משפחת קלמנסון                                              משפחת פרידמאן
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„בר מלכו˙
מ˘יחו˙ ˘"פ ˘לח, כ"ח סיון מב‰"ח ˙מוז ˙˘מ"ו - מו‚‰
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מכ˙ב ח˙ונ‰ ˘ל ‰ורי ‰כל‰ ו‰ול„˙ ‰כל‰
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מכ˙ב ח˙ונ‰ ˘ל ‰ורי ‰ח˙ן ו‰ול„˙ ‰ח˙ן
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מכ˙בים ל‰רב נחום ˘מרי' ע"‰ ˘˘ונ˜ין - סב סב ‰ח˙ן ו‰כל‰
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מכ˙בים ל‰רב ˘למ‰ ˘ני‡ור זלמן ע"‰ ˜ייזן - סב‡ רב‰ ˘ל ‰כל‰
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מכ˙בים ל‰רב ˘לום ע"‰ פוזנר - סב‡ רב‡ ˘ל ‰ח˙ן
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מכ˙בים ל‰רב י˜ו˙י‡ל „ובער ע"‰ ˜למנסון - סב‡ ˘ל ‰ח˙ן
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מכ˙בים ל‰רב ‡בר‰ם יˆח˜ ˘יחי' ˘˘ונ˜ין - סב‡ ˘ל ‰ח˙ן
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מו˜„˘

לחיזו˜ ‰‰˙˜˘רו˙ לנ˘י‡נו
כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע

ולזכו˙

‰ח˙ן ‰˙' י˜ו˙י‡ל „ובער

ו‰כל‰ מר˙ מר‚לי˙ רעכיל ˘יחיו

˜למנסון

לר‚ל ני˘ו‡י‰ם ב˘ע‰ טוב‰ ומוˆלח˙
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נ„פס על י„י ולזכו˙ ‰ורי‰ם

‰ר‰"˙ ר' י˘ר‡ל ˘מעון וזו‚˙ו מר˙ חנ‰ ˘יחיו ˜למנסון

‰ר‰"˙ ר' מ˘‰ ‰כ‰ן וזו‚˙ו מר˙ ˘ר‰ ˘יחיו פרי„מן

ולזכו˙ ז˜ני‰ם

מר˙ ב˙-˘בע ˘˙חי' ˜למנסון

‰ר‰"˙ ר' ‡בר‰ם יˆח˜ וזו‚˙ו מר˙ ˘ר‰ רב˜‰ ˘יחיו ˘˘ונ˜ין

מר˙ חנ‰ פיי‚‡ ˘˙חי' פרי„מן

‰ר‰"˙ ר' י‰ו„‡ ליב וזו‚˙ו מר˙ „וו‡ני‡ ˘יחיו ‡לעווס˜י

מר˙ ˘ולע ˘פר‰ ˘˙חי' ˜ייזן


